Forespørgsel
på diskoteksarrangement
med Team Butterfly

Anlægsvej 7
4100 Ringsted
ÅBNINGSTIDER
Tirsdag og torsdag
18:30 – 21:30

Udfyld felterne herunder og aflever din forespørgsel enten personligt i Klub
Svanen, send den med posten eller på mail.
Forespørgsler på arrangementer skal ske senest 30 dage før arrangementet.

KONTAKT
Mobil: 28 19 65 35
klubsvanen@ringsted.dk
WWW.KLUBSVANEN.DK

UDFYLD MEGET GERNE MED BLOKBOGSTAVER!

Dato for arrangement
Anledning
Ca. deltagerantal til
arrangementet

Adresse for spillestedet

Ønsket spilletid

Genre/musikønsker
Noter gerne hvilken slags
musik i ønsker at høre til
arrangementet.
Kontaktperson for
arrangementet
Kontaktpersons
telefonnummer
Kontaktpersons
e-mail
Må vi fremsende kontrakten på ovenstående e-mail?

Ja

Nej

Hvis nej:
Oplys adressen hvortil vi skal sende eller
aflevere kontrakten

LÆS SIDSTE SIDE GODT IGENNEM INDEN DU AFLEVERER DIN FORESPØRGSEL!

Værd at vide, når du booker Team Butterfly …


Når du har afleveret din forespørgsel, gennemgår diskoteket den og kan de tage arrangementet, fremsender
de herefter to eksemplarer af en kontrakt til dig. Den ene kontrakt er din kopi og den anden skal returneres
til klubben.



Det er vigtigt at du udfylder de tomme felter og underskriver på kontrakten og herefter returnerer den
hurtigst muligt til Klub Svanen.



Arrangementet er først bindende, når vi har modtaget den udfyldte og underskrevne kontrakt.



Spillestedet må være klart til opstilling senest 1 ½ time før arrangementet starter.




Opstilling kræver en lille lyd-og lystest inden alt er klart
(Bør overvejes om dette er i orden i forhold til fx spisning)



Diskoteket vil være pakket ned senest 1 time efter endt spilletid



Diskoteket medbringer selv eget komplet diskoteksudstyr med diverse lyd og lys effekter.



Krav til opstillingsstedet er minimum 4,5 x 2 meter og minimum 2,60 i højden.




Under arrangementet er det kun diskotekets medlemmer der må opholde sig bag pult mm.
Medlemmerne vil bære et backstage-pas til dokumentation.

Det skal du sørge for, når du booker Team Butterfly til dit arrangement …


Strøm til spillestedet. 220 volt. Minimum 1 udtag; gerne 2.



Let bespisning af diskotekets medlemmer (4-5 personer) samt rikkevarer (sodavand, gerne cola og
kondivand). Bespisningen kan evt. erstattes af tillæg til pris/honorar.



Ved aflysning senere end én uge inden arrangementet betales ½ honorar til diskoteket.



Diverse afregninger til Koda/ Gramex

Betalingen foregår således…




For privatpersoner
Regning fremsendes i e-boks. Derfor er det nødvendigt at du oplyser CPR.NR.
CPR.NR. oplyses først, når Team Butterfly returnerer en kontrakt til dig. Dit CPR.NR. bruges udelukkende til
fremsendelse af regningen til dig.




For firmaer og institutioner
Regning fremsendes ved hjælp af CVR-NR.
CVR.NR. oplyses først, når Team Butterfly returnerer en kontrakt til dig.



Regning fremsendes først efter arrangementet er afholdt.

