Kontrakt vid användning av lokaler och utrustning på Kulturplatån
•
•
•
•
•
•
•

Du behöver vara 15 år för att använda våra lokaler, då kan du boka lokalerna mån-fre 10.00-22.00. Om du fyllt 18
år kan du dessutom boka lokalerna lör & sön kl. 10:00-22:00.
Din bricka och kod är personlig och får inte lämnas ut till någon annan.
Det är du som bokar som har ansvar över lokalen, detta gäller även om ni är ﬂer än du som nyttjar lokalen (till
exempel om ni är ett band).
Om något går sönder på grund av uppenbar ovarsamhet av lokal eller utrustning kan du bli ersättningsskyldig.
Du förbinder sig att alltid meddela eventuella fel och brister i lokalen direkt vid upptäckt, detta görs till personal
på kontoret. Efter kontorstid görs det via vår Facebooksida: Kulturplatån.
Du får aldrig själv försöka laga utrustning vid eventuella fel, utan måste alltid kontakta ansvarig personal.
Kulturplatån ansvarar inte för ﬁler och dokument, utan du ansvarar själv för att göra säkerhetskopior m.m. av dina
ﬁler.

I Kulturplatåns lokaler har vi följande regler:
•
Endast personer som är behöriga i din verksamhet/projekt får beﬁnna sig i Kulturplatåns lokaler.
•
Alkohol och narkotikaförbud.
•
Rökförbud.
•
Förbjudet att göra åverkan på lokalernas dörrar, väggar, golv och tak.
•
Förbjudet att förtära mat och dryck i verksamhetsrummen.
Genom detta kontrakt förbinder du dig att respektera och följa de regler som gäller på Kulturplatån och vara aktsam
om utrustning och lokaler.
Om du bryter mot kontraktet så kommer du att få lämna tillbaka brickan och du kommer även att bli avstängd från
Kulturplatån en viss tid.
Kontraktet gäller i 1 år från det datum du får tillgång till lokalerna, om du vill ha fortsatt tillgång till lokalerna efter
kontraktet löpt ut måste du förnya ditt kontrakt. Detta gör du genom att mejla daniel.tegnvallius@gislaved.se

Kontraktet gäller 1 år från avsatt datum: ______________

_____________________________

_____________________________

Signatur användare

Signatur personal på Kulturplatån

______________________________

_____________________________

Namnförtydligande användare

Namnförtydligande personal Kulturplatån

______________________________

_____________________________

Personnummer användare

Bricknummer

______________________________
Telefonnummer användare

______________________________

Verksamhet:

Mail till användare
SOTEN (Musikstudio)
ROCKSJÖN (Replokal)
JÄLLUNDEN (Kontrollsrum)
DRAVEN (Inspelningsrum/Replokal)

Härmed godkänner jag att bli kontaktad via sms och mail.

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Gislaveds kommun behandlar de
personuppgifter du lämnar via detta formulär i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och de lagras
endast så längre som det är relevant. Läs mer om hur Gislaveds kommun behandlar din personuppgifter
på https://www.gislaved.se/kommunochpolitik/beslutinsynrattssakerhetochpersonuppgifter/
dataskyddsforordningengdpr.6044.html
0371-81431
Gislegatan 20
332 33 Gislaved

