Folkehallene
c/o Sørmarka Arena
Sørmarkveien 20
4019 Stavanger

T 90 25 73 00
E post@folkehallene.no
www.folkehallene.no

SØKNAD, FORDELINGSPRINSIPPER OG BETINGELSER FOR
ARRANGEMENT I SØRMARKA ARENA
Søknadsfrist: 31. august 2018
Prioritering og tildeling av tid ifm arrangementer.
Følgende vektlegges ved prioritering mellom ulike søkere:
•
•
•
•

Idrettsarrangementer har prioritert foran andre arrangementer.
Idretter som hører inn under hallenes primære idretter prioriteres
Arrangementer for utøvere i alderen 6-19 år prioriteres
Med mindre dere har treningstid i hallen og kan benytte deler av denne, tildeles ikke tid til
arrangementer i ukedager.
• Utleiereglement skal være lest og forstått av leier/idrettsarrangør. Dette ligger på Sørmarka arena sine
nettsider under Praktisk informasjon – Idrettslag.
Øvrige betingelser
• Arrangementer fra lag hjemmehørende i hallenes eierkommuner skal ikke betale vederlag så lenge
arrangementet avvikles innenfor ordinære åpningstider og med ordinær bemanning i tildelt
treningstid.
• All aktivitet for barn og ungdom opp til 18 år tilhørende i eier kommunene er gratis, så fremt det ikke
blir tatt deltaker avgift fra spillere/klubber. Da skal Folkehallene ha 20 %.
• For øvrige priser, sjekk vår hjemme side under priser.
• Arrangementer som avvikles ut over de gjeldende åpningstider skal betale kr 1000,- per time ut over
åpningstiden til dekning av ekstra kostnader.
• Dersom arrangementet krever bemanning ut over normal bemanning skal det betales et nærmere avtalt
vederlag for dette til dekning av ekstra kostnader.
• Arrangementer fra lag/kretser hjemmehørende utenfor eierkommunene skal betale vederlag til hallen
etter nærmere avtale
• For internasjonale/nasjonale stevner hvor det legges føringer for sponsorrettigheter/medierettigheter
avtales betingelsene særskilt
• Dersom arrangementer avlyses med mindre enn 3 ukers varsel skal det betales et gebyr på kr 1000,• Alle som søker arrangement i hallen, skal opplyse om tidspunkt og området de ønsker.
• Alle som ønsker at hallen skal være stengt for andre under arrangementet, må begrunne dette.
• Klatreveggen, bulderevegg, isbingen og curlingbaner vil ikke inngå som en del av hallen under
arrangement. Den vil være åpen for andre så sant det ikke er veldig god grunn for å stenge den.
• Skulle det være nødvendig med arrangement i andres treningstid, skal dette søkes om, og tas opp med
de lagene som blir berørt.

Sørmarka Flerbrukshall IKS
Org: 991 422 560

Multihallen og Storhallen IKS
Org: 995 943 522

Multihallen og Storhallen IKS
Org: 995 943 522

Søknad om arrangement i Sørmarka Arena:
Laget/organisasjonens navn:
Adresse:
Kontaktperson:
Tlf:
Epost:
Type arrangement:
Dato:
Klokkeslett:(må være med, ingen arrangement blir tildelt uten tidspunkt. Forandring i tid må meldes inn
senest 3 uker før.)
Sted for arrangement:(hvilke del i hallen ønsker dere? Må være med, ingen arrangement blir tildelt uten
sted.)

Andre opplysninger:

Dato:
Signatur:

Søknaden sendes på e-post til:
SØRMARKA ARENA
v/Nina Eskeland
Søknadsfrist:
31. august for sesongen 2018/2019

