
I Sørvad Kultur & Idrætscenter er det muligt at leje et eller flere lokaler til dit arrange-

ment. 1

Som udgangspunkt skal du, som arrangør, selv sørge for opstilling af borde/stole,

borddækning, serveringspersonale, madlavning, drikkevarer osv. Sørvad Kultur &

Idrætscenter kan dog, i begrænset omfang, tilbyde at servere kaffebord og mindre

traktementer til f.eks. møder og mindesammenkomster.

Vi kan ligeledes tilbyde at formidle kontakt til en kok eller til vores samarbejdspartner,

der kan levere en komplet færdigpakket fest.

Sørvad Kultur & Idrætscenter har indgået en samarbejdsaftale med Hotel Vildbjerg.

Dette betyder, at du kan få hjælp til at få sammensat din fest med lækkert mad i

skønne omgivelser. Med andre ord har du selv mulighed for at booke Sørvad Kultur &

Idrætscenter og få leveret maden fra Hotel Vildbjerg, eller du kan booke hele festen

gennem Hotel Vildbjerg, hvor de sørger for kok, serveringspersonale mv.

Vi, er i Sørvad Kultur & Idrætscenter, stolte over at kunne tilbyde denne aftale, og vi

håber, I får glæde af den.

God fornøjelse.

Nærmere oplysninger får du her:

Tlf.nr.: 29 44 95 63

Mail: ski@ski-center.dk

www.sørvad.dk.

Priser opdateret 2017. Ret til ændringer forbeholdes. Gældende priser kan altid findes på vores hjemmeside.
SØRVAD KULTUR & IDRÆTSCENTER

LEJE AF SELSKABSLOKALER



PRISER VED LEJE AF FACILITETER:

STARTPRIS:
Køkken, Lille sal og Store sal: 1200 kr.

Køkken og Store sal: 1000 kr.

Køkken og Lille sal: 800 kr.

TILLÆG PR. PERSON:
Fest/aften: 40 kr.

Kort arrangement (max. 4 timer): 25 kr.

Kaffeselskab: 10 kr.

LEJE AF LOKALER UDEN KØKKEN:
Lille sal:

Mandag-torsdag: 600 kr.

Fredag-søndag: 1200 kr.

Store sal:

Mandag-torsdag: 900 kr.

Fredag-søndag: 1800 kr.

FORENINGER I CENTERETS REPRÆSENTANTSKAB:
30 % rabat på ovenstående priser/lokaler.

Gratis for foreninger: Lokale på 1. sal og ungdomsklub.

Ved lån af gratis lokaler, er medbragte drikkevarer ikke tilladt.

Alle priser er inkl. moms.

Ved specielle arrangementer, forhør da venligst om mulighederne.

LEJEBETINGELSER:

Senest 8 dage efter bestilling af lokale betales depositum på 2000 kr. Ved afbestilling

refunderes 50 % af depositum indtil 60 dage før lejedato. Ved afbestilling senere end

60 dage før lejedato, refunderes depositum ikke. Undtagelse ved afbestilling af føl-

gende årsager: Kritisk sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. Bestilles lokalet se-

nere end 60 dage før lejedato, betales hele beløbet inden 8 dage.

Evt. overskydende beløb afregnes straks efter arrangementet.

Lejepris er inkl. toiletpapir, papirhåndklæder, håndsæbe, sæbe til opvaskemaskine,

rengøring af toiletter og gulvvask. Lejepris inkluderer ikke: Viskestykker og karklude.

Køkken og lokalerne afleveres opryddede. Borde og stole stilles som ved overtagelse.

Resterende mad og drikkevarer fjernes og gulve fejes. Alt service, køkkenredskaber

og maskiner rengøres og sættes på plads. Manglende rengøring eller opvask fakture-

res til lejer (250 kr. pr. time). Ønskes oprydning fortaget af personale i Sørvad Kultur

& Idrætscenter, er prisen ligeledes 250 kr. pr. time. Ødelagt service, inventar og byg-

ningsdele faktureres til lejer.

Lejere skal være min. 20 år. Ved udlejning til fester for unge under 18 år, skal

der være min. én person tilstede over 30 år pr. 20 gæster under hele arrange-

mentet.

TILKØB:

Projektor: Gratis, men skal reserveres.

Trådløs mikrofon/lydanlæg: Gratis, men skal reserveres.

Weber Ranch Grill, diam. 100 cm. (Må kun bruges udendørs og skal rengøres

efter brug) 300 kr.

Scene: 200 kr.


