Kontrakt rörande aktiviteter på Verket
(reviderad 2018-10-29)

ARRANGEMANGSTYP:______________________________________________________
KVÄLLENS AKTER:_________________________________________________________
AKTER MED ICKE-MANLIGA MEDLEMMAR:_____________________________________
DATUM FÖR ARRANGEMANG:________________________________________________
ARRANGEMANGETS START- OCH SLUTTID:____________________________________
ARRANGÖR/HUVUDANSVARIG (namn + telefonnummer):_____________________________

Hyra lokalen
Vid konserter hyrs lokalen ut mot en hyresavgift på 20 kr/betalande besökare (30 kr/betalande
besökare om det bara är cismän på scenen) plus eventuell avgift för tillhandahållande av
ljudtekniker (1000 kr). Vid slutna arrangemang hyrs lokalen ut mot en engångssumma på 3000
kronor/dag. Endast medlemmar i föreningen Verket kan låna lokalen. Arrangören ska inte kunna
tjäna pengar på att arrangera aktiviteter på Verket. Därför ska inträdesavgiften helst inte vara
högre än 80-100 kr.
Bandmedlemmar som repar på Verket har rätt att komma och gå som de vill i lokalerna för att
repa. Detta medför att de får komma in gratis för att repa, trots att arrangemang pågår. Om inte
annat överenskommits ska sista bandet sluta spela senast 01:30 och alla besökare ska vara ute
ur lokalen senast 02:00.
Inom 3 vardagar efter avslutat arr. ska arrangören lämna detta till Verkets kulturproducenter:
●

Nycklarna till lokalen.

●

Verkets andel av pengarna (kontant/swish/PG-konto).

●

En ifylld arrangemangsdokumentation.
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Ljud, backline och scen - Se PDF på Verkets hemsida
Verket tillhandahåller i hög utsträckning ljudtekniker för en kostnad på 1000 kr. I de
undantagsfall då Verket inte kan tillhandahålla en ljudtekniker, ansvarar arrangören själv för att
ordna extern ljudtekniker. Vid bruk av extern ljudtekniker är det arrangörens ansvar att se till att
denna person har fullgoda kunskaper. Verket rekommenderar därför att denna person antingen
är utbildad ljudtekniker eller arbetar professionellt som ljudtekniker. Om Verkets ljudtekniska
utrustning skadas som ett resultat av att en extern ljudtekniker brukats, ansvarar arrangören för
att ersätta det skadade godset. Vid bruk av extern ljudtekniker drar Verket av 10 kr per
besökare på hyran samt avskriver kostnaden för ljudtekniker på 1000 kronor.
Det är arrangörens ansvar att Verkets backline inte går sönder under arrangemanget, även om
någon bandmedlem vid vårdslöshet skulle skada utrustningen. Detta gäller även vid skador av
lokalen. Det är då arrangörens ansvar att laga/ersätta Verket för detta så snart som möjligt.
Scenen fungerar även som replokal under arrangemangsfria dagar. Arrangören ansvarar därför
för att återställa riggningen av scenen till ursprungsläget. Detta görs innan arrangören lämnar
lokalen för kvällen.
Alkoholpolicy
Vuxna människor (+18 år) har rätt att dricka medhavd alkohol i lokalerna. Enligt alkohollagen får
dock ingen servering av alkoholhaltiga drycker ske utan serveringstillstånd. Detta gäller även på
Verket. Minderåriga får UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER DRICKA ALKOHOL I VERKETS
LOKAL ELLER PÅ VERKETS TOMT. Minderåriga får heller inte träda in i Verkets lokal om
denna skulle påträffas påverkad. Detta måste följas för att följa lagen samt för att inte riskera
Verkets fortsatta existens. Verket kräver att arrangören kollar legitimation på alla som kan
tänkas vara under 18 år. De som inte fyllt 18 år samt de som inte har giltig legitimation ska
märkas med ett X på handen. Arrangören ska se till de personer som har X:ade händer inte
dricker alkohol. Arrangörer som inte sköter detta kan förlora rätten att hyra Verket i framtiden.
Arrangören ska även upplysa i eventuell marknadsföring att personer under 18 år inte tillåts
dricka på Verket samt att alla som tar med sig alkohol även bör ta med sig legitimation.
Narkotika är totalt förbjudet på Verket. Bruk av sådana droger på/utanför Verket leder till
omedelbar avvisning samt portning.
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Etik och trygghet
Alla har rätt att känna sig trygga på Verket. Verket uppmanar därför arrangörer att vara nyktra
och på alerten för att kunna stävja eventuella problem som kan uppstå. Det är arrangörens
ansvar att värna om publiken och bandens trygghet under arrangemanget. Bråk, stölder och
skadegörelse ska alltid undvikas. Personer som använder sig av våld, verbala trakasserier,
rasism, sexism, hbtq-fobi eller får andra att känna sig otrygga ska avvisas från arrangemanget.
Det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som hänt samt se till att störande personer
avlägsnar sig från lokalen.
Säkerhet och larm
●

Verket får max ta in 150 personer i lokalen.

●

Brandsläckare finns i entrén.

●

Förbandslåda finns i hyllan bakom bardisken.

Elementen använder sig av direktverkande el och får inte under några omständigheter täckas
över. Det är arrangörens ansvar att se till att inget hamnar på elementen. Fönster måste vara
stängda vid minusgrader, annars börjar element i närheten att gå på högvarv. Detta ökar
elkostnad samt brandrisk då elementen blir väldigt heta.
Verket är larmat. Larmet regleras via en tagg som finns på nyckelknippan. Arrangörer ansvarar
för att lokalen larmas och låses efter arrangemanget. Om arrangören råkar utlösa larmet av
misstag får hen stå för kostnaderna vid eventuell utryckning.
Städning - Se “Checklista för städning” på Verkets hemsida
Om lokalen är ostädad när du kommer dit, ta gärna bilder och hör av dig till Verket snarast.
Arrangören ska städa samtliga ytor som används. Konsertlokalen ska vara städad innan
arrangören lämnar Verket samma kväll som arrangemanget avslutas. Arrangören ska plocka
upp skräp, tomburkar, fimpar etc runt huset samt intill närliggande grannar, innan hen går för
kvällen. De övriga ytorna ska vara städade senast klockan 15:00 dagen efter arrangemanget.
Arrangörer som inte städar efter sig debiteras 1000 kr eller Verkets kostnader för
städfirma.
Genom underskrift godkänner jag innehållet samt tar fullt ansvar.
Datum och namnteckning: ____________________________________________________
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