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

Org. Nummer_____________________________

(Blokkbokstaver)

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.
Linjeforeninger og studentorganisasjoner som ønsker å stå på stand skal ha underskrevet
samarbeidskontrakt med StOr

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.
Bruk av apparat som kan forårsake damp/ røyk er ikke lov.

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 (Hus, område, etc).

Dato: __________________________________________
Hus: ___________________________ Område (f.eks. Foaje/utenfor Tjodhallen: ___________________
Stand settes opp fra klokken ______________ og skal være ryddet ned innen klokken ______________
Kommer dere til å bruke høyttaleranlegg, eller annet utstyr som lager masse lyd? _________________

4.0 Pris og betaling
Standaktivitet er gratis for studentorganisasjoner, interesse- og frivillige organisasjoner.
Andre må betale følgende avgift:
3,5
1
2

timer- 2000 kr
dag- 4000 kr
dager- 6000 kr

5.0 Kontaktperson
Navn:

_ _____ _________________

Tlf:

_____________________

E-post: _____________________
5.1 Kontaktperson i Stor
Mikael Johnsen
Tlf: 51 83 24 02
e-post: mikael.johnsen@uis.no

Signatur med dato Stor

Signatur med dato fra standaktør

Studentorganisasjonen (StOr),Kjell Arholmsgate 41, 4036 Stavanger

