PROMENADIKESKUKSEN
VUOKRASOPIMUS

Vuokra-aika:

.

.20

klo

-

(sisältäen sekä rakennus- että purkuajan)

1. VARAAJA / VUOKRAAJA
Yrityksen nimi:
Laskutusosoite:
Y-tunnus:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköposti:
Tilaisuuden yhteyshenkilö:

2. TILAISUUS
Kokous

Konsertti

Yleisötilaisuus

Muu, mikä:
Tilaisuuden nimi:
Tilaisuuden kuvaus

Sali käytettävissä klo 15 alkaen, lisätunnit 30 €/h!
Tekniikan saapumisaika

klo:

Esiintyjien saapumisaika: klo
Tilaisuuden ajankohta

Väliaika:

klo:

Kyllä

(

hlöä)

-

Ei

Alkaen klo:

kesto:
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3. TARVITTAVAT TILAT
Promenadisali (676 hlöä)
Aula
Promenadisalin takaparven paikat 43-50 ja 82-83 (10 kpl) on varattu Visit Pori Oy:n markkinoinnille
4. TILAVUOKRA
Promenadisali

Aulatila

1.1.-31.7.
ma – to
pe – su

1 550,00 €
1 650,00 €

700,00 €

1.8.-31.12.
ma –to
pe – su

1 850, 00 €
1 950, 00 €

700,00 €

5. TARVITTAVA VARUSTUS (erillinen lisähinta)
Varaaja hoitaa tarvittavan lisätekniikan
Visit Pori Oy hoitaa tarvittavan lisätekniikan
Varaajan tekniikkahenkilön yhteystiedot:__________________________________
Promenadisalin äänentoistolaitteet on asennettu kiinteiksi. Äänentoistolaitteiden ripustimista ei
poisteta talon laitteistoa. Jos talon äänentoistolaitteita ei käytetä, ripustimet voidaan haluttaessa ajaa
lavan yllä olevien pilvivalojen päälle.
Sopimuksen mukaan:
Puhujapöytä

Valkokangas

Puhujakoroke

Kuorokorokkeet

Liputus saliin, Suomen ja Porin liput

Erillinen lisähinta:
Kukat puhujapöytään/lavalle
Videotykki100 €

Langaton käsimikrofoni ____kpl

Tietokone100 €

Langaton headset ____ kpl

Flyygeli 170 €
Solmiomikrofoni ____kpl

Esittelypöydät (70 * 140 cm) 10 €/kpl _______ kpl
Salin kolme ensimmäistä tuoliriviä (paikat 1- 72) voidaan poistaa ja nostaa lisätilaksi lavan tasolle tai
laskea alas orkesterimontuksi. Veloitamme tuolirivien poistosta 100 euroa.
Muuta, mitä:

Käytetäänkö tilaisuudessa savukonetta/pyrotekniikkaa (yliviivaa tarpeeton)
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6. TYÖVOIMA
Tekniikkakoordinaattori TONI HEINOLA 044–701 7917 / toni.heinola@maisa.fi (sis. tilavuokraan)
Ääniteknikko 370 €/hlö
Valoteknikko 370 €/hlö
(Jos työtunnit ylittävät 8 h, veloitus on 1,5 –kertainen)
7. JÄRJESTYKSENVALVONTA
Tilaisuuden järjestyksenvalvonta hoidetaan Narukerä ry:n toimesta.
Tilaisuudessa on paikalla vähintään 3 järjestyksenvalvojaa.
8. VAATESÄILYTYS
Naulakkomaksu 2 €/hlö.
(Jokainen maksaa itse)
Järjestäjän on myös mahdollista maksaa naulakkomaksu vahvistetun henkilömäärän mukaan.
(Laskutus tilaisuuden jälkeen.)
9. RAVINTOLA

Kahvila- ja ravintolapalvelut tilattavissa Visit Pori Oy:n kautta,
puh. 044 701 7913.

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Paikka ja aika:
Tilaisuuden järjestäjän allekirjoitus ja
nimenselvennys
Varauksenne on alustava, kunnes sopimus on palautettu. Sopimus on palautettava kuitenkin
viimeistään kaksi kuukautta ennen tilaisuutta.

Lisätietoja:
Tiina Kudjoi
tapahtumakoordinaattori
044 701 7913
tiina.kudjoi@visitpori.fi
Itäpuisto 7
28100 Pori
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PROMENADIKESKUKSEN KOKOUS- JA KONSERTTISALIN VUOKRASOPIMUS
1. Vuokraus vahvistetaan kirjallisesti. Tilaisuuden ohjelma tai luonnos liitetään aina vuokrauslomakkeeseen.
Vuokralainen palauttaa tilavarauslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna viimeistään 2 kk ennen tilaisuutta.
2. Tilavuokriin sisältyy konserttisalin peruskalusto, siivous ja yksi konserttisalin henkilökuntaan kuuluva
näyttämötekninen henkilö. Lisähenkilöistä (mm. äänentoisto ja valaistus) veloitetaan erikseen.
3. Promenadisalin tilavuokraan kuuluu sali ja siellä kiinteänä oleva ääni- ja valotekniikka sekä lämpiön käyttö.
Promenadikeskuksen aulan vuokraukseen kuuluu vain aulatila, joka ulottuu vaatesäilytyksestä vastapäätä
olevan liiketilan eteen. Aulan käyttöönotto suunnitelma tulee hyväksyttää Visit Pori Oy:llä, ilman
hyväksyttämistä ei saa aloittaa aulatiloissa tapahtumaa/rakentamista.
4. Konserttisalin käytöstä vastaavat henkilöt valvovat ja opastavat laitteiden ja kaluston käyttöä ja siirtoa.
Vuokranantajalla on oikeus huomatessaan vuokralaisella vaarallisia sähkölaitteita tai sähköturvallisuuden
vastaisia laitteita kieltää niiden käyttö tiloissaan.
5. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, joita sen esiintyjät tai henkilökunta aiheuttavat
Promenadikeskuksen kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Vuokranantaja ei korvaa vuokralaiselle
aiheutuneita henkilö- tai laitevahinkoja.
6. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan konserttisalin henkilökunnan ohjeita laitteiden ja kaluston käyttöä
koskevissa asioissa. Mikäli vuokralainen käyttää salin laitteita, on ne palautettava välittömästi käytön jälkeen
paikoilleen. Vuokralainen on korvausvelvollinen laitteistolle aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen huolehtii
hänelle lain mukaan kuuluvista viranomaisluvista ja -maksuista.
7. Vuokralainen on velvollinen purkamaan ja siirtämään pois laitteensa omalla kustannuksellaan välittömästi
vuokra-ajan puitteissa, ellei asiasta ole toisin sovittu Visit Pori Oy:n kanssa.
8. Muutos ja peruutus tehdään kirjallisesti. Visit Pori Oy:lla on oikeus perua tilan vuokraus 3 kk ennen
tapahtumaa.
9. Mikäli vuokralainen peruuttaa tilaisuuden myöhemmin kuin 1 kk ennen tilaisuutta on vuokraajalla oikeus
laskuttaa 100 % vuokrasta.
10. Visit Pori Oy:lle varataan kymmenen (10) paikkaa katsomosta.
11. Lipunmyyntisopimukset tehdään Visit Pori Oy:n kautta, joka käyttää Ticketmasteria.
12. Jos tilaisuuden järjestäjällä on samana päivänä kaksi konserttia/tilaisuutta, salivuokra toisesta
konsertista/tilaisuudesta on - 50 % tilavuokrasta.
13. Konserteissa tila käytettävissä klo 15–23, lisätunnit hinnoitellaan erikseen 30 €/h + alv.
14. Jos tekniikkaa tai muuta tavaraa säilytetään Promenadikeskuksen tiloissa klo 15–23 jälkeen,
peritään siitä erillinen hinta 50 €/h + alv.
15. Laskutus tapahtuu välittömästi tilaisuuden jälkeen. Joissakin tapauksissa vuokraaja voi laskuttaa
vuokralaista myös ennen tilaisuutta/konserttia. Mahdolliset lisäkulut laskutetaan tilaisuuden jälkeen voimassa
olevan hinnaston mukaisesti. Tilavuokrissa noudatetaan aina voimassa olevaa hinnastoa, johon lisätään
kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
16. Mahdolliset reklamaatiot toimitetaan kirjallisina Visit Pori Oy:lle 1 kuukauden kuluessa tapahtumasta.

_______________________

_______________________

Tilaisuuden järjestäjän allekirjoitus

Visit Pori Oy:n edustajan allekirjoitus
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LIPUNMYYNTISOPIMUS
Visit Pori Oy:n ja alla mainitun tilaisuuden järjestäjän välinen lipunvälityssopimus.

1. TILAISUUDEN VASTUULLINEN JÄRJESTÄJÄ
Nimi
Y-tunnus
Osoite:
Yhteyshlö:
Puhelin:
Sähköposti:
IBAN tilinro:
2. LIPUT MYYNNISSÄ TICKETMASTERISSA
Liput myynnissä

alkaen

3. PÄÄSYLIPUSSA MAINITTAVAT TIEDOT
Tilaisuuden nimi:
Esityspaikka:
Tilaisuuden pvm ja klo
muut lipussa mainittavat tiedot:
4. LISÄTIETOJA TILAISUUDESTA MYYNTIJÄRJESTELMÄÄN (SÄHKÖISESTI)
Mahdollinen ikäraja:
Tilaisuuden kesto:

vuotta
tuntia

minuuttia

Ohjelma/esiintyjät:
Lippujen hinnat HUOM!! ilman toimituskuluja:
perushinta (aikuiset)
opiskelija
lapsi (huom ikärajat)
ryhmä
eläkeläinen
muut
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Katsomotiedot:
Katsomo myydään normaalin numeroinnin mukaan
(liitteenä salikartta)
Katsomo myydään numeroimattomin lipuin
Pyörätuolipaikat 6 kpl (saattaja veloituksetta)
Näkövammaisten, liikuntarajoitteisten yms saattajat veloituksetta (järjestelmästä tulostetaan
0-hintainen paikkalippu):
Kyllä
Ei
Tilaisuuden järjestäjän omaan käyttöön tulostettavat/myynnistä erotettavat paikat:
kutsuvierasliput
kpl
paikat
Lippujen toimitus:
nouto
postitse

(1-3 lähetystä veloituksetta)

5. VELOITUKSET
Perustamismaksu:
tapahtumapaikka, joka on myyntijärjestelmässä
50€
tapahtumapaikka, joka ei ole myyntijärjestelmässä 100€ (pohjakartta lisätietoineen
toimitettava Visit Pori Oy:lle mielellään pdf-muodossa viipymättä)
Välityspalkkio:
1,20 € /myyty lippu
0,60 €/tulostettu lippu ( järjestäjälle tulostetut liput, kutsuvierasliput sekä ovimyyntiä
varten tulostetut liput)
Internetin välityksellä myydyistä lipuista peritään normaalin välityspalkkion lisäksi
0,70 € / internetin kautta välitetty lippu.
Muutokset myyntitietoihin myynnin alun jälkeen:
työveloitus 30€/h (minimi yksi tunti)
Välityspalkkio sisällytetään aina lippuun tulostettavaan kokonaishintaan.
Sopimuksessa mainittuihin hintoihin lisätään aina voimassa oleva arvonlisävero.
Lippuja noudettaessa lippukaupat ja R-kioskit perivät asiakkaalta lippukohtaisen
palvelumaksun.
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6. OVILIPUNMYYNTI
Ovilipunmyyntiä ei ole järjestetty paikan päällä Visit Pori Oy:n toimesta.
Promenadikeskusta vastapäätä tien toisella puolella toimii tavaratalo Sokos, jonka
Ticketmasterin myyntipiste palvelee tavaratalon aukioloaikoina (myyntipiste sulkeutuu
puoli tuntia ennen tavaratalon sulkemisaikaa). Järjestäjä voi itse halutessaan järjestää
ovilipunmyynnin paikan päällä.
7. SOPIMUSEHDOT
Visit Pori Oy ja vastuullinen järjestäjä sopivat tällä sopimuksella järjestettävän
tilaisuuden lippujen välittämisestä. Liput tilaisuuteen myydään Ticketmasterin
myyntijärjestelmää hyväksi käyttäen. Ticketmaster myy lippuja tilaisuuden järjestäjän
lukuun. Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu siihen, että Ticketmasterilla on yksinoikeus
tilaisuuden lippujen myyntiin.
Tilaisuuden järjestäjä vastaa kaikesta tilaisuuteen liittyvästä tiedottamisesta,
markkinoinnista sekä mahdollisesta peruuntumisesta. Mikäli tilaisuus peruuntuu ja
järjestäjä haluaa Ticketmasterin hoitavan välittämiensä lippujen takaisinlunastuksen
asiakkaalta, Ticketmaster perii järjestäjältä aikaisemman perimänsä palkkion lisäksi
samansuuruisen palvelumaksun/takaisin lunastettu lippu sekä aiheutuneet kulut.
Järjestäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja virheellisten tietojen
vahingoista.
Järjestäjä sitoutuu käyttämäänTicketmasterin nimeä ja logoa kaikessa ilmoittelussaan.
Ticketmasterin puhelinpalvelun sekä lippujen hinnat tulee kuluttajasuojalain mukaisesti
olla selkeästi näkyvissä ilmoittelussa.
Lippuvarauksia tehdään Ticketmasterin keskitetyssä puhelinpalvelussa ja lippuja
myydään reaaliajassa kaikissa Ticketmasterin lippukaupoissa koko maassa. Lisäksi
asiakkaat voivat lunastaa etukäteen varaamiaan lippuja R-kioskeista. Lippukaupoilla on
oikeus lisätä lippujen hintaan omat toimituskulunsa tai palvelumaksunsa.
Tässä sopimuksessa mainitut tilaisuudet tilitetään yhtenä lopputilityksenä viidentoista
arkipäivän kuluessa viimeisestä tilaisuudesta.
8. MARKKINOINTI
Toimeksiantaja vastaa tapahtuman kaikesta mainonnasta, markkinoinnista ja
myynninedistämisestä, ellei toisin Ticketmasterin kanssa kirjallisesti sovita.
Toimeksiantaja noudattaa markkinoinnissaan kuluttajansuojalain ja kulutushyödykkeen
hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen säännöksiä sekä kaikkia
kulloinkin kulutushyödykkeen markkinointia koskevia lakeja ja säännöksiä.
Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että mainoksissa ilmoitetaan yksilöidyn tapahtuman
lippujen hinta alkaen-hintana tai hintahaitarina seuraavien edellytysten täyttyessä:
(1) Ilmoitettu alkaen-hinta tai haarukan alin hinta on myös tuotteen (lipun) lopullinen
kokonaismyyntihinta kuluttajalle, ja
(2) alkaen-hintaisia tai hintahaarukan alimmalla hinnalla myytäviä tuotteita (lippuja) on
saatavilla riittävän monta ko. tuoteryhmässä siten, ettei markkinointi muodostu
harhaanjohtavaksi. Mikäli alkaen-hintaisia tai hintahaarukan alimmalla hinnalla myytäviä
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tuotteita on tarjolla vain muutama, markkinoinnissa tulisi ilmoittaa myös myynnissä
olevien tuotteiden kappalemäärä.
Esimerkki, kun lippujen hinta on 10 – 20 euroa/kpl:
1) Liput toimituskuluineen alkaen 11,50 euroa/kpl. TAI
2) Liput toimituskuluineen 11,50 - 32,50 euroa/kpl
(Esimerkeissä 1 ja 2 käytetty hinta 11,50 euroa on alin kuluttajan maksettava
kokonaishinta toimituskulut mukaan luettuna; ja esimerkissä 2 kallein
toimitustapakohtainen maksu on 10 euroa postituksesta + lipun hinnasta riippuva
toimituskulu 2,50 euroa).
Kaikki tässä viitatut hinnat tulee ilmoittaa kuluttajaoikeudellisesti hyväksyttävällä
kirjaisinkoolla Toimeksiantaja vastaa kaikista uhkasakoista, oikeudenkäyntikuluista ja
muista taloudellisista seuraamuksista, jotka johtuvat kuluttajansuojalain rikkomuksesta
omassa markkinoinnissaan. Toimeksiantajan vastuu koskee myös tilannetta, jossa
kuluttajaoikeudellinen vaatimus on osoitettu ainoastaan Ticketmasterille. Toimeksiantaja
on tietoinen siitä, että korkein hallinto-oikeus on asettanut Ticketmasterille uhkasakon
hintojen ilmoittamisen varmistamiseksi.
Lipunmyyntisopimus on toimitettava vähintään 10 arkipäivää ennen lipunmyynnin
alkamista Visit Pori Oy:lle.

Porissa
kuun . päivänä 20
TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄN ALLEKIRJOITUS

___________________________________
(Nimen selvennys)

Visit Pori Oy:n
edustajan allekirjoitus

___________________________________
(Nimen selvennys)
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