
 
 

Brønnøy Kultur og Kompetansesenter         
- Kulturskolen i Brønnøy - 
 

              
Postadresse:               Besøksadresse:   Telefoner Adm:         75 01 22 89  E-mail adresse:  kulturskolen@bronnoy.kommune.no 
 Rådhuset               Skolegata 6                  Mobil: 48 19 24 34  Bankkto:    4534 05 00117 
 8905 Brønnøysund        8900 Brønnøysund                   

AVTALE OM BRUK AV ROCKEVERKSTEDET. 
 
Avtalen gjelder mellom Kulturskolen i Brønnøy og 
 
Navn………………………………………………………………………. Mobilnummer: .................................. 
 
Adresse: ……………………………....................................................................................................................... 
 
Fødselsdato: ………........................ E-postadresse: ………………………........................................................... 
 
BETINGELSER:  
Tildeling av rom og tid på Rockeverkstedet gjøres av Roy Bjørnli i samråd med rektor i Kulturskolen i 
Brønnøy. Forespørsel om tildeling av øverom gjøres til Roy og man kan enten be om rom som enkeltperson 
eller som gruppe. Den som undertegner avtalen er ansvarlig for gruppen og mottar faktura for bruk av rommet. 
Tildeling gjøres fortløpende og leietaker må betale full avgift for den terminen hvor man tar i bruk rommet.  
 
Hvert år er delt inn i to terminer og det koster pr. d.d. for de under 18 år kr. 1 000,- og for de over 18 år kr. 2 
000,- pr. termin. Prisen er den samme for grupper som for enkeltpersoner. Depositum for lån av nøkkelkort er 
kr. 1 000,- og betales til Roy Bjørnli. Depositumet er en garanti for at vi får nøkkelkortet tilbake og for at 
rommet blir forlatt i den stand som er ønskelig.  
 
Leietaker plikter å følge ordensreglementet som er oppslått på Rockeverkstedet. Leietaker plikter også å 
informere eventuelle bandmedlemmer om ordensreglementet. Mislighold av disse eller hærverk på annen 
manns eiendom kan føre til utestengelse og erstatningsansvar overfor andre leietakere. Det samme skjer hvis 
leie ikke blir betalt.  
 
Den enkelte er selv ansvarlig for sitt eget utstyr og låneutstyr og for å holde dører låst og rommene ryddig.  
 
Alt opphør av leieforholdet skal skje skriftlig til kulturskolen@bronnoy.kommune.no i tillegg til innlevering av 
nøkkelkort til Roy Bjømli. Ved innlevering av nøkkelkort vil depositumet bli tilbakebetalt etter inspeksjon av 
rommet sammen med Roy Bjømli.  
 
Oppsigelse må skje innen 1. jan. for vårtermin og 1. sept. for høsttermin for å unngå å bli belastet for ny termin.  
 
Ved inaktivitet over lengre tid, vil behovet for øvingsrom vurderes på nytt. Retten til å bruke rommet kan da 
bortfalle, og plassen overlates til andre. Kulturskolens øvingslokaler skal primært brukes til musikalsk aktivitet, 
ikke lagring av musikkutstyr.  
 
Ved signering av denne avtalen bekrefter jeg at betingelser og ordensregler er lest og akseptert.  
Eventuelle bandmedlemmer oppgis i egen tabell på kontraktens andre side. 
 
Navn:                        
leietaker (blokkbokstaver).     foreldre/foresatte(hvis leietaker er under 18 år)  
 
Underskrifter: 
               
Dato  leietaker/foreldre/foresatte    Kulturskolen i Brønnøy 
 
Mottatt nøkkelkort nummer:   Sign.          



 
 
BANDNAVN: 
 
Fornavn Etternavn 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ORDENSREGLEMENT 

 
• Ytterdøren låses når siste medlem i bandet er kommet. 

• Rommet holdes ryddig, ta hensyn til andre leietakere, og hold døren til øvingsrommet 

lukket når det øves. 

• Alt av utstyr/innredning skal behandles med forsiktighet. 

• Bruk av andres utstyr uten tillatelse fra eier er ikke tillatt. 

• leietaker er til enhver tid ansvarlig for seg selv og eventuelle bandmedlemmer. 

• Bruker har selv ansvar for sitt musikkutstyr og eventuell forsikring. 

Kulturskolen/Brønnøy kommune har ikke forsikring for instrumenter og er heller ikke 

ansvarlig for brukers utstyr. 

• Det er ikke tillatt å bruke rusmidler på området/øvingsrommene. 

• Ta hensyn til brann- og miljøsikkerhet, herunder et forsvarlig lydnivå. 

• Når man er ferdig med øvingen, skal alle strømkontakter trekkes ut. 

• Slå av lyset, lås døren til øvingsrommet og ytterdøren når du går. 

 

Brudd på ordensreglene kan medføre umiddelbar oppsigelse av leieforholdet. 
 
Samarbeid skaper trivsel, og det er slik vi ønsker å ha det. De som bruker øvingsrommene 
ordner opp og avtaler seg imellom. Er det problem som ikke kan løses, ta kontakt med Roy 
Bjørnli - mob.: 41325066. 


