10/28/10

Regler för handhavande av
kårhusets scenpodier
•

Uthyrning av kårhusets scenpodier sker enbart av RN Eventteknik. Om scen
lånas utan RN Eventtekniks vetskap debiteras 400kr per scenpodie och dygn.

•

All tejp, och resterna av densamma, som applicerats på scenpodierna skall
plockas bort av arrangören efter genomfört arrangemang. Vi rekommenderar
att ni använder tejp av bra kvalitet då den är mycket lättare att ta bort.
Arrangörer kan vid behov köpa tejp av RN Eventteknik.

•

Alla scendelar skall efter användandet göras rent från smuts/öl/tejprester
eller annat som erhållits under evenemanget.

•

Scenpodierna skall alltid bäras, lämpligen av två personer. En kostnad för
förslitning kommer att debiteras om scenpodierna släpas eller slängs på
golvet.

•

Scenpodierna får inte användas som dansyta för besökare. Detta på grund av
avsaknad av nödvändiga säkerhetsdetaljer för detta ändamål samt att det
medför stor förslitning.

•

De som bygger ihop scenen är ansvarig för denna under hela evenemanget.
För att scenen skall vara säker att använda måste den vara monterad på rätt
sätt. En felmonterad scen kan resultera i fallskador och därmed straffansvar
för ansvarig scenbyggare. Scenen får ej monteras utan instruktioner från RN
Eventteknik och skall besiktigas av RN Eventteknik innan den får användas,
Arrangören är ansvarig för att detta sker.

•

Scenpodierna får ej föras ur kårhuset utan skriftlig tillåtelse av RN
Eventteknik.

Vid förslitning som inte anses normal, debiteras kostnaden för reparation enligt
följande prislista:
Scenklämma

200kr/per enhet

Scenbenshörninfästning + skruvklämma

280kr/per enhet

Scenpodiegolv

(Kräver nyinköp)

+ leveranskostnader och renoveringspersonalkostnader är inte inräknade.
Priserna kan komma att ändras vid förändrade leverantörspriser och
valutaförändringar. Det är alltså den faktiska konstaden som debiteras.

Utlåning utan tillåtelse

400kr/per dygn & scenpodie

Förslitningsdebitering/Icke rengjord scen

400kr/per scenpodie

Postadress

Besöksadress

Telefon

Sladdpost

RN Eventteknik
Tekniska Högskolans
Studentkår
100 44 STOCKHOLM

Drottning Kristinas väg 15-19, 2
tr. Tigerdörren

08- 790 98 26

rn@ths.kth.se

