
Kontrakt og bekreftelse for standaktivitet ved 
Universitetet i Stavanger 

1.0 Kontrakten gjelder leie av stand ved UiS mellom: 

Utleier: 
Studentorganisasjonen Stor 

Standaktør: 

Org.nr: 971 340 738 O,rg:   ____________

1.1 Stand 
Universitetet i Stavanger gir anledning for studentorganisasjoner å leie standplass på anvist område av 
Stor. Stor og deres samarbeidspartnere har tilgang på alle bygg ved Universitetet i Stavanger. 

2.0 Ved en slik leie forplikter standaktøren seg til følgende: 
• Gjøre seg kjent med og respektere det som til enhver tid er gjeldende branninstrukser for

området.
• Gjøre seg kjent med det som til enhver tid er gjeldende rømningsveier for området.
• Rydde standen ned etter avsluttet aktivitet.
• Fjerne alt medbrakt utstyr/ materiell fra standplass, med mindre annet er klargjort på forhånd.
• Ved bruk av strøm må kabel teipes til gulvet dersom denne krysser rømningstrasè.
• Ved bruk av apparat som kan forårsake damp/ røyk må dette informeres om senest 3 dager i

forveien.

Eventuelt mislighold av overstående punkt vil føre til bortvisning fra området. Dersom området ikke er 
ryddet etter bruk vil kostnadene som kommer for rydding bli fakturert standaktøren fra renholdsavdelingen 
ved UiS. 

3.0 Dato og plass 

Dato:_   _ _   _  _ 

Stand kan settes opp kl. _________   Og ryddes ned kl._______ 

Plassering vil være på bygg: ________________________________

4.0 Pris og betaling 
Standaktivitet er gratis for studentorganisasjoner, interesse- og frivillige organisasjoner 
med mindre annet er avtalt. Andre må betale følgende avgift:  

3,5    timer-  2000 kr 
1  dag-    4000 kr 
2  dager- 6000 kr 

5.0 Kontaktperson 

Navn:  

     Tlf:            E- post:

5.1 Kontaktperson  i Stor 
Joachim Børlie
Tlf: 91 79 76 64 / 51 83 24 01
e-post:laringsmiljo@stor.uis.no

Signatur med dato Stor Signatur med dato fra standaktør 

Studentorganisasjonen (StOr),Kjell Arholmsgate 41, 4036 Stavanger 
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