IISALMEN KULTTUURIKESKUS Kirkkopuistonkatu 9
74100 IISALMI tilavaraukset, puh 040 830 2757 neuvonta
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OHEISVARATTAVAT
Vuokra-aika

Vuoraan sisältyy

Vuokra-aika alkaa siitä, kun varaaja tarvitsee tilan käyttöönsä rakentelua ja/tai harjoituksia varten.
Vuokra-aika päättyy, kun kaikki varaajan tuomat tavarat ja välineet on siirretty pois.
– yhden tila/tehostemestarin palvelut arkisin kello 21 saakka ja lauantaina kello 15 saakka
– tilojen perussiivous
– tiloissa olevien laitteiden käyttöoikeus, ellei niistä ole erikseen säädetty maksua
– Eino Säisä -salin ja Karl Collan -salin vuokraan sisältyy oikeus käyttää esiintyjien tiloja sekä lämpiötä
Alv. 0 %

Henkilöpalvelut

Tilamestarin/tehostemestarin palvelut siltä osin kuin ne eivät
sisälly vuokraan.

Alv. 24 %

32,25 €/h

40,00 €/h

Siivouksesta laskutetaan teknisen toimialan voimassa
olevan hinnaston mukaisesti siltä osin kuin se ei sisälly
vuokraan
Naulakkopalvelut
Naulakkopalveluista vastaa kulloinkin vuorossa oleva
kulttuuriyhdistys. Naulakkopalvelut alkavat pääsääntöisesti
1 h ennen tilaisuutta. Naulakkopalvelun perusmaksu on
2 €/takki. Perusmaksu on voimassa 4 h/tilaisuus.

Yli 4 h kestävät tilaisuudet sekä kesähinnoittelu (1.6.–31.8.)

50,00 €/alkava tunti

Ovimiespalvelut

Ovimiespalveluista vastaa kulloinkin vuorossa oleva
kulttuuriyhdistys. Palvelumaksu

20,00 €/ovimies

Järjestelypalvelut

Valokaluston käyttö

93,55 €

Valojen suuntaus (sopimuksen mukaisesti)

36,29 €/h

Langaton mikrofonijärjestelmä, äänipöytä, mikrofonit,
lavakaiuttimet, monitorit (4 kpl)

116,00 €
45,00 €/h

165,32 €

205,00 €

Videokuvan siirto salista toiseen

66,13 €

82,00 €

Tanssimattojen asennus + teipit

66,13 €

82,00 €

Kannettavan tietokoneen asennus ja vuokra

49,19 €

61,00 €

seuraavat päivät

33,06 €

41,00 €

137,10 €

170,00 €

Flyygelin käyttö
Flyygelin viritykset

Asiakkaan laskuun

Pianon käyttö

56,45 €

Pianon viritys

Asiakkaan laskuun

70,00 €

Talon ulkopuolelle vuokrattavat
Kuorokorokkeet

5,65 €/kpl

7,00 €/kpl

Sermit

5,65 €/kpl

7,00 €/kpl

Pöydät

5,65 €/kpl

7,00 €/kpl

Valkokangas

5,65 €/kpl

7,00 €/kpl

Vuokraaja hoitaa kuljetuksen itse.
Lipunmyynti
Lipunmyyntipalkkio, 5 % + alv. 24 %, kuitenkin vähintään

Toimitusmaksu (lipun lunastus)

1 €/lippu

1,24 € /lippu

1,61 €/lippu

2,00 €/lippu
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HINTARYHMÄ 1
Alv. 0 %
EINO SÄISÄ -SALI

Alv. 24 %

470 paikkaa, 363 m 2
Pääsymaksulliset yleisötilaisuudet (10 tuntiin asti):
10 % pääsylipputuloista (brutto), kuitenkin vähintään
Lisätunnit

362,90 €

450,00 €

55,65 €/h

69,00 €/h

55,65 €/h

69,00 €/h

Pääsymaksuttomat tilaisuudet:
Vähimmäisveloitus 4 tuntia
KARL COLLAN -SALI

150 paikkaa, 228

m2

Pääsymaksulliset yleisötilaisuudet (10 tuntiin asti):
10 % pääsylipputuloista (brutto), kuitenkin vähintään
Lisätunnit

197,58 €

245,00 €

27,42 €/h

34,00 €/h

27,42 €/h

34,00 €/h

25,00 €/h

31,00 €/h

16,13 €/h

20,00 €/h

31,45 €/h

39,00 €/h

76,61 €/vko

95,00 €/vko

Pääsymaksuttomat tilaisuudet:
Vähimmäisveloitus 4 tuntia
m2

LÄMPIÖ 114

256

TILAT

008 harjoitustila 144m 2
013 käsityöluokka 200

m2

028 keramiikkaluokka 82 m 2
030 grafiikkaluokka 86 m 2
258 opetusluokka 63 m 2
260 käsityöluokka 63 m 2
270 Anna Sahlsten 84,5 m 2
273 kieliluokka 39,5 m 2
127 Allin kammari 20 m 2
025 atk-luokka53 m 2
1 + 11 tietokonetta
NÄYTTELYTILAT
Venny

kiskon pituus 70 m, seinän korkeus 210 – 230 cm
Taidenäyttelyt

93,55 €/pv

116,00 €/pv

253,23 €/vko

314,00 €/vko

Taidenäyttelyt

76,61 €/vko

95,00 €/vko

Myyntinäyttelyt

93,55 €/pv

116,00 €/pv

253,23 €/vko

314,00 €/vko

Myyntinäyttelyt
I kerroksen pääaula

kiskon pituus 20 m, seinän korkeus 270 – 310 cm
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HINTARYHMÄ 2
Iisalmen kaupunki, iisalmelaiset yhdistykset sekä kuntayhtymät, joissa Iisalmen kaupunki on mukana.
Alv. 0 %
EINO SÄISÄ -SALI

Alv. 24 %

470 paikkaa, 363 m 2
Pääsymaksulliset yleisötilaisuudet (10 tuntiin asti):
10 % pääsylipputuloista (brutto), kuitenkin vähintään

KARL COLLAN -SALI

187,10 €

232,00 €

Lisätunnit

25,00 €/h

31,00 €/h

Pääsymaksuttomat tilaisuudet:
Vähimmäisveloitus 4 tuntia

25,00 €/h

31,00 €/h

150 paikkaa, 228 m 2
Pääsymaksulliset yleisötilaisuudet (10 tuntiin asti):

LÄMPIÖ 114
TILAT

10 % pääsylipputuloista (brutto), kuitenkin vähintään

93,55 €

Lisätunnit

14,52 €/h

18,00 €/h

Pääsymaksuttomat tilaisuudet:
Vähimmäisveloitus 4 tuntia

14,52 €/h

18,00 €/h

256 m 2

25,00 €/h

31,00 €/h

8,87 €/h

11,00 €/h

30,65 €/h

38,00 €/h

Taidenäyttelyt

44,35 €/vko

55,00 €/vko

Myyntinäyttelyt

26,61 €/pv

33,00 €/pv

54,03 €/vko

67,00 €/vko

Taidenäyttelyt

44,35 €/vko

55,00 €/vko

Myyntinäyttelyt

26,61 €/pv

33,00 €/pv

54,03 €/vko

67,00 €/vko

008 harjoitustila

144m 2

013 käsityöluokka 200

116,00 €

m2

028 keramiikkaluokka 82 m 2
030 grafiikkaluokka 86 m 2
258 opetusluokka 63 m 2
260 käsityöluokka 63 m 2
270 Anna Sahlsten 84,5 m 2
273 kieliluokka 39,5 m 2
127 Allin kammari 20 m 2
025 atk-luokka 53 m 2
1 + 11 konetta
NÄYTTELYTILAT
Venny

I kerroksen pääaula

kiskon pituus 70 m, seinän korkeus 210 – 230 cm

kiskon pituus 20 m, seinän korkeus 270 – 310 cm
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PERUUTUSEHDOT
Kun järjestäjä peruu varauksensa, on kulttuurikeskuksella oikeus periä korvausta perusvuokrasta:
-

peruutus 1-3 viikkoa ennen tilaisuutta 10 %
peruutus 3-6 päivää ennen tilaisuutta 50 %

Mikäli tilaisuus perutaan samana tai kahtena edellisenä päivänä kuin se olisi pitänyt järjestää, on kulttuurikeskuksella oikeus
periä täysi hinta tiloista ja järjestelyistä.
IISALMEN KULTTUURIKESKUKSEN VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT
1.

Käyttäjien tulee noudattaa Iisalmen kulttuurikeskuksen tulosalueiden järjestys- ja
käyttösääntöjä.

2.

Kulttuurikeskuksella on oikeus laskuttaa vuokra etukäteen tai periä se suoraan lipunmyyntituloista.

3.

Varaukset ja niiden muutokset vahvistetaan kirjallisesti erillisellä sopimuksella.

4.

Maksullisen tilaisuuden vuokran määräämistä varten järjestäjä on velvollinen toimittamaan vahvistetun
tilityksen lipunmyyntituloista. Tilitys on annettava seitsemän vuorokauden kuluessa tilaisuudesta. Ellei
luotettavaa ja hyväksyttävää tilitystä anneta, peritään Eino Säisä -salista 1200 euroa/vrk ja Karl Collan salista 600 euroa/vrk lipputulojen osuutena tilan perusvuokran lisäksi sekä maksullisesta tilaisuudesta
muussa tilassa 200 euroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin.

5.

Tilaisuuden järjestäjä hankkii Teosto ym. tarvittavat luvat. Yksinoikeus anniskeluun kahvilassa,
lämpiössä, aulatiloissa, Collan-salissa ja ulkoterassilla on Kahvila Kulttuurikapustalla.

6.

Järjestäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka sen esiintyjä tai yleisö aiheuttaa Iisalmen
kulttuurikeskuksen omaisuudelle.

7.

Järjestäjällä ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman
kulttuurikeskuksen johtajan suostumusta.

8.

Järjestäjällä ei ole oikeutta tehdä muutostöissä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset rakenteet voidaan
rakentaa ja pystyttää kulttuurikeskuksen johtajan luvalla ja valvonnassa.

9.

Järjestäjä vastaa näyttelyiden ja vastaavien tilaisuuksien valvonnasta.

10. Laitteita saa käyttää ainoastaan Iisalmen kulttuurikeskuksen hyväksymä henkilöstö. Järjestäjä sitoutuu
noudattamaan henkilökunnan ohjeita talon, sen laitteiden ja kaluston käyttöä koskevissa asioissa.
11. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken käytävin
neuvotteluin; ellei näin menetellen päästä sopimukseen, ratkaistaan riitaisuudet Iisalmen
käräjäoikeudessa.
Vuokraus- ja käyttösäännöstö on voimassa toistaiseksi. Laskutuksessa noudatetaan hintoja, jotka ovat
voimassa tapahtuman aikana.

