G J AL DS K R Á H J ÁL MA K L E T T S
Gildir frá 1. janúar 2021

Hjálmaklettur-salur
Tónleikar

67.800 kr. m.v. 4 klst.
Ein æfing innifalin í verði.
Aukaæfing kostar kr. 17.000.

Fundir / ráðstefnur

Lágmarksgjald kr. 34.200 fyrir allt að 2 klst.

Fyrir allt að 4 klst. kr. 62.100.
Hver klukkustund eftir það kr. 11.300.
Dagleiga kr. 90.380.

Veislur

Kr. 73.500.
Afnot af eldhúsi eru innifalin í verði.
Hægt er að komast fyrr inn til að undirbúa veislur í
samráði við húsvörð.

Dansleikir

Kr. 146.780. Þrif innifalin.
Leigutaki ber ábyrgð á frágangi og uppröðun: Þrífa skal
salinn, borð og stóla gróflega, taka allt rusl, dósir, gler og
flöskur.
Leigutaki annast sjálfur allt er viðkemur dansleikjahaldi
s.s. skemmtanaleyfi og dyravörslu.
Enginn afsláttur er veittur af dansleikjum.

Afnot af eldhúsi

Kr. 17.000.
Góður frágangur er skilyrðið og á ábyrgð leigutaka.
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Aðrir húsaleigukostir í Menntaskóla Borgarfjarðar
Skólastofur

Kr. 22.600 fyrir allt að 3 klst. Hver klst. eftir það kr. 5.650.

Minni speglasalur

Kr. 1.660 á klst.

Stærri speglasalur

Kr. 2.880 á klst.

Aðrir viðburðir

Í miðri viku fyrir kl. 18:00 kr. 8.480 fyrir allt að 3 klst
Kvöld- og helgarverð kr. 17.000 fyrir allt að 3 klst.

Hagnýtar upplýsingar
Leigutaki ber fulla ábyrgð á tjóni á húsnæði, tæknibúnaði og innanstokksmunum sem gestir
kunna að valda.

Innifalið í útleigu á Hjálmakletti er ræðuhljóðkerfi, skjávarpi og annar tæknibúnaður í sal.

Hægt er að óska sérstaklega eftir tæknilegri aðstoð tæknimanns og/eða hljóðmanns og greitt er
fyrir það sérstaklega.

Stefgjöld eru ekki innifalin í leigu og innheimtast sérstaklega.

Borðbúnaður er innifalinn í leiguverði Hjálmakletts og honum ber að skila í sama ástandi og
tekið var við honum. Krydd, plastfilmur og annar búnaður sem notaður er í mötuneyti er ekki
innifalinn í leigunni. Með öllu er óheimilt að fara með borðbúnað út úr húsi, s.s. potta, pönnur
og skálar.

Hægt er að óska eftir kaffiveitingum og er verð mismunandi eftir magni:
Kaffi

Kr. 300 á gest.

Meðlæti

Kr. 300-460 á gest.

Fundarkaffi

Kr. 5.770 kannan (m.v. 20 bolla í könnu).

Ef um endurtekna notkun er að ræða er hægt að semja sérstaklega um verð eftir fjölda skipta á
því leigutímabili sem um ræðir.

Íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsfélög sem og góðgerðarsamtök fá 25% afslátt af leiguverði.
Hægt er að bóka húsnæði allt að ár fram í tímann en eigi lengur.
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Verðskráin getur tekið breytingum.

Frekari upplýsingar í síma 433-7700 eða á netfanginu: hjalmaklettur@borgarbyggd.is

Samþykkt af sveitarstjórn Borgarbyggðar 09. desember 2020.
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