HYVINKÄÄSALIN LAITE‐ JA PALVELUVUOKRAT
Hintaryhmät
Hintaryhmä 1

Muut käyttäjät

Hintaryhmä 2 ( alv 0 )

Kaupungin oma käyttö, alennus vuokrista 40 %

Hintaryhmä 3

Hyvinkääläiset yhdistykset ja kaupungin avustusta saavat laitokset,
alennus vuokrista 60 %

TILAVUOKRAT

Perusvuokra / 6 tuntiin asti

HINTA

YKSIKKÖ

ARKISIN
MA ‐ TO
HYVINKÄÄSALI (sis. sali, aula‐ ja lämpiötilat) 389 ‐ 427 paikkaa
Hintaryhmä 1
0‐6 tuntia
900,00 €
lisätunnit
alkava tunti
90,00 €
HARJOITUS‐, ÄÄNITYS‐ JA RAKENNUSAIKA/TUNTI
(muina päivinä kuin tilaisuuspäivänä)
Hintaryhmä 1
alkava tunti

90,00 €

HYVINKÄÄSALIN OHEISTILAT
erikseen vuokrattaessa Hyvinkääsalin ala‐aula ja yleisölämpiöt / 6 h asti
Hintaryhmä 1
0‐6 tuntia
600 €
lisätunnit
alkava tunti
60 €

HINTA
PE, LA, SU SEKÄ
PYHÄPÄIVÄT JA
‐AATOT
1 200,00 €
120,00 €

120,00 €

800 €
80 €

Vuokraan sisältyy PA, etuvalot sekä yksi näyttämömestari.
Kaikkiin hintoihimme lisätään voimassa oleva arvonlisävero
VUOKRAN LISÄKSI LASKUTETTAVAT
Vuokran lisäksi laskutetaan vuokraajan kanssa sovitun ylimääräisen henkilökunnan
palkkakustannukset sosiaalikuluineen, sunnuntailisä 100%, sekä normaalia suurempi
siivous.
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LIPUNMYYNTI
Hyvinkääsalin lipunmyyntipalvelu ostetaan Lippupisteeltä ja kaikki Hyvinkääsalin tiloissa
järjestettävien tilaisuuksien lipunmyynti tapahtuu Lippupisteen lipunmyyntijärjestelmän kautta.
Hyvinkääsalin ja tilavuokraajan välinen sopimus sisältää myös lipunmyyntisopimuksen.
Lipunmyyntipisteinä toimivat Lippupisteen valtakunnalliset ennakkomyyntipisteet kautta maan
sekä tuntia ennen tilaisuuksien alkua Hyvinkääsalin lipunmyynti. Tilavuokraajan tulee
tapahtumamarkkinoinnissaan käyttää Lippupisteen nimeä ja logoa. Lippupiste Oy:n maksullisen
puhelinpalvelun hintatiedot tulee olla tapahtumanjärjestäjän markkinoinnissa esillä selkeällä ja
helposti havaittavalla tavalla. Tapahtumanjärjestäjä huolehtii siitä, että markkinoinnissa
ilmoitetaan tapahtuman hinta selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla ja että tapahtuman
hintatietojen ilmoittamisen osalta noudatetaan muutoinkin kuluttajasuojalain 1978/38 ja sen
nojalla annetun hintamerkintäasetuksen (1999/1359) säännöksiä. Lisäksi tapahtumanjärjestäjän
tulee ilmoittelussaan informoida, kuka on vastuullinen tapahtumanjärjestäjä.

Tilavuokraajalta peritään lipunmyynnistä seuraavat jakelukorvaukset:
YKSIKKÖ
HINTA
Peruslippu (hinnallinen tai vapaalippu)
lippu
5,2 %
Tilaisuuden järjestäjälle voidaan myös luovuttaa omaan käyttöön pääsylippuja Hyvinkääsalin
tuotantopäällikön harkinnan mukaan
Asiakkaalle tulostetut liput (omaan myyntiin/ omaan /vapaaliput)

lippu

1,20 €

Käsittelykuluina palautetuista lipuista peritään
lippu
0,50 €
Mahdollisista muista lipunmyyntiratkaisuista päättää Hyvinkääsalin tuotantopäällikkö
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LAITE‐ JA PALVELUVUOKRAT
Kaikkiin hintoihimme lisätään voimassa oleva arvonlisävero
li ä
KOKONAISPAKETTI:
Hyvinkääsalin valaistus ja äänentoisto talon kalustolla

YKSIKKÖ

HINTA

käyttökerta

600,00 €

sis. suunnittelu, rakennus/purku, operointi, 2 näyttämömestaria ( monitorit etupäästä)
ÄÄNENTOISTO:
Hyvinkääsalin konserttiäänentoisto

käyttökerta

350,00 €

käyttökerta

200,00 €

käyttökerta

350,00 €

sis. suunnittelu, rakennus/purku, operointi, 1 näyttämömestari
Hyvinkääsalin puhe/ seminaariäänentoisto
sis. suunnittelu, rakennus/purku, operointi, 1 näyttämömestari
VALAISTUS:
Hyvinkääsalin konserttivalaistus
sis. suunnittelu, rakennus/purku, operointi, 1 näyttämömestari
LAITEVUOKRAT:
●
●
●
•
●
●
●
●
●
●
●
●
●

piano
flyygeli
viritys
videotykki +valkokangas
usvakone
tietokone
kuorokorokkeet
puhujakoroke
tanssimatto asennettuna
esiintyjäkoroke
näyttely‐/myyntipöytä
näyttelysermi
liputus (ulkoliputus 3 lippua)

käyttökerta
käyttökerta
käyttökerta
käyttökerta
käyttökerta
käyttökerta
käyttökerta
käyttökerta
käyttökerta
kpl
kpl
kpl
käyttökerta

VAATESÄILYTYSMAKSU
● vaatesäilytysmaksu

YKSIKKÖ
henkilö

Henkilökunta tuntiveloitukset minimissään 2h :
näyttämömestari
naulakkohenkilökunta

tunti
tunti

Kaikkiin hintoihimme lisätään voimassa oleva arvonlisävero
Hyvinkääsali pidättää oikeuden hinnastonmuutoksiin.
Hinnat astuvat voimaan 1.1.2019.
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100 €
150 €
150 €
150 €
50 €
50 €
100 €
50 €
150 €
10 € / kpl
10 € / kpl
10 € / kpl
100 €

HINTA
2,00 €
30 € ( la‐ su 60 €)
20 € ( la‐ su 40 €)

