Till dig som vill hyra lokalen på Kristallrummet
Efter butiken stängt på vardagskvällar från kl 18 30 till 21.00 samt helger efter kl 16.30 är butiken
på Hökens gata tillgänglig för kurser.
Pris
Priset är 400 kr per timme på vardagar och 500 kr/ timme på helger.
Då ingår enkel fika och en personal. Priset kan vara högre vid fler än 10 deltagare beroende på om
kursen kräver mer personal.
Förberedelse och städning
Personal som är på plats fixar tillsammans med kursledaren i ordning och plockar av och på
borden innan och efter kursen. Bord och stolar, ljus och dekoration på borden efter vad som
önskas. Papper och pennor finns. Personalen kan även hjälpa till med att visa deltagarna vad de
kan hänga kläderna, var toaletten är mm samt pricka av deltagarna på deltagarlista om så önskas.
Efter kursen är avslutad tar personalen hand om kassan, belysning och låsning medan kursledaren
hjälper till med disk och iordningsställa lokalen. Sopor ska kastas. Det tar ca en halvtimme efter
kursen är avslutad. Det är viktigt att avsluta kursen i tid.
Marknadsföring
Du som vill hyra lokalen får hjälp att annonsera och vi lägger in det på Kristallrummets hemsida
och FB sida. Det blir ingen extra kostnad för reklamen. Du skickar in text och en bild på ditt
evenemang och vi tar med det i vårt nyhetsbrev som går ut till drygt 20 000 epostmottagare.
Bokningar
Du får sköta om dina bokningar och betalningar själv, ha med dina kontakt uppgifter med i texten.
Du betalar lokalhyran och bokningen i förväg eller på plats samma kväll det sker.
Avbokning
Bokningen är avbokningsbar innan 14 dagar innan kursen äger rum. Du är oavsett om kursen
händer eller inte betalningsansvarig för hela kursavgiften om du avbokar inom 14 dagar innan
kursen skall ske. Kursledaren eller bokningsansvarig faktureras i efterhand om ni får förhinder att
betala innan eller på plats. Om du bokar och betalar i webbutiken kan du få Klarna faktura beviljad
av Klarna.

Hjärtliga hälsningar
Monica Johansson
kurser@kristallrummet.se
https://www.kristallrummet.se/category.html/kurser--evenemang

