Prislista för Cornelis - Teknologkåren 2017
(med reservation för eventuella fel eller ändringar)

Hyreskategorier och prissättning.
Teknologkåren har fastslagit ett antal rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har samt
vilka rabattsatser som tillämpas.

1. Teknologkåren centralt och sektionerna. 80%
Denna kategori är för den interna verksamheten på Teknologkåren och sektionerna. Målet är att våra
lokaler och resurser ska vara det självklara valet för våra medlemmar.

2. Fria föreningar. 60%
Fria föreningar är en erkänd del av Teknologkårens verksamhet och involverar många av våra medlemmar.

3. Lunds Studentkårer/Teknologer privat 40%
Mycket uthyrningar av denna typ skapar liv i Kårhuset och öppnar upp för bra samarbete mellan Lunds
Studentkårer. Vi vill även att våra medlemmar privat ska kunna nyttja våra resurser och lokaler.

4. Nationer/LTH/Moroten och Piskan/AF/Övriga studenter 20%
För främjande av hela Lunds studentverksamhet.

5. Företag/ Andra externa hyresgäster

Prissättning
Priser som står skrivet med (*) ges det ingen rabatt på.

Cornelis
Cornelis är en populär publokal på entréplan i Kårhuset. Med sittplats för 90 gäster fungerar den lika bra
till sittning som till pub. I norra änden av lokalen finns en bar med en ölkyl och en griffeltavla för meny.
Lokalen har även ett tillhörande industrikök.
Lokalen hyrs endast ut till hyreskategorier 1 och 2. Undantag kan göras av Teknologkårens Pedell.
Under uthyrningen ska det finnas en person från Kåren närvarande, Kårhusservice Ansvarig. Denne
ansvara för alkoholhantering, hjälper till med den tekniska utrustningen samt ser över städningen.
I lokalen finns ett fast alkoholtillstånd riktat till studenter. All alkoholförsäljning ska därför gå genom
Teknologkåren. Om man ska servera alkohol ska man kontakta Aktivitetssamordnaren på aktsam@tlth.se
senast 2 veckor innan uthyrning! Specialbeställning av alkohol kan ske i samråd med
Aktivitetssamordnaren.
Hyresgästen är ansvarig för alkoholserveringen och samtliga jobbare ska vara nyktra. Serveringsansvarig
ska anmälas till aktsam@tlth.se senast 2 veckor innan evenemanget. Denne ska vara över 20 år och ha
gått A- och B-cert.
I lokalhyran ingår musikutrustning, projektor, porslin och kök. Porslin innefattar huvudrättstallrik, djup
tallrik, assiett, huvudrättsbestick, tesked, röd- och vitvinsglas, ölglas och vattenglas till 90 gäster.

Prislista





Lokalhyra: 4000:Personallön Kårhusservice Ansvarig: 180:-*/h före 24:00, 240:-*/h efter 24:00
Champagneglas: 2:-*/st
Linne (servetter, dukar): 25:-*/gäst

