REGLEMENT FOR UTLÅN AV MØTEROM OG UTLEIE AV LOKALER
TØNSBERG OG FÆRDER BIBLIOTEK
Vedtatt av bibliotekstyret 23. mai 2018. Erstatter reglement av 10. september 2015.

1. Bibliotekets møterom kan brukes av lokale lag og foreninger i Tønsberg,
Færder og Vestfold, av privatpersoner (ikke kommersielle), kulturskoler, gratis
boklanseringer, studieorganisasjoner og kommunale virksomheter i de to
kommunene. Ved utleie prioriteres disse.
2. Lån av møterom er gratis i bibliotekets åpningstid. Det er en forutsetning at
møterommene etter møtet settes tilbake i den stand de var ved møtestart.
Utenom betjent åpningstid er det den som bestiller møterommet som har
ansvar for at deltakerne forlater bygget når møtet er slutt.
3. Møterom kan forhåndsbestilles inntil fire uker før møtedato. Faste
arrangementer i samarbeid med biblioteket kan avtales for et halvt år av
gangen.
4. Når møterom brukes til åpne arrangementer, er det en forutsetning at
arrangementet er gratis, og i tråd med bibliotekets formålsparagraf, slik den er
nedfelt i Lov om folkebibliotek, $1.
5. Blackboxen og Ruinene kan leies av eksterne arrangører utenom betjent
åpningstid.
6. Alle henvendelser om leie av biblioteklokale til møter og arrangementer rettes
til biblioteket, som inngår avtale med ekstern arrangør innen de fysiske og
økonomiske rammer som til enhver tid er tilgjengelig.
7. Biblioteksjefen kan avvise møter og arrangementer som ikke er forenlig med
bibliotekets formål og virksomhet.
8. Leieavtale er inngått når kontrakt er signert og returnert biblioteket. Utleie
faktureres etter vedtatte satser, fastsatt av bibliotekets styre. Ved
samarbeidsarrangement der biblioteket står som hoved- eller medarrangør
gjelder egne avtaler.
9. Ekstern arrangør har ansvar for markedsføring, og kostnader ved dette. Det
er tillatt å ta inngangspenger. Salg i tilknytning til arrangementet er tillatt, med
unntak av mat og drikke. Servering av alkoholholdig drikke er kun tillatt i
tilknytning til arrangementer for voksne. Arrangør er selv ansvarlig for
nødvendig vakthold, eventuelt billettsalg og TONO-avgifter som påløper
eventuelle musikkarrangementer, samt rapportering til TONO.

