Utleiepriser Midtholmen gjelder fra januar 2022.
Leieperiode:

Priser speidere,
foreninger, klubber.
(Gjelder kun for barn og
ungdom)

Et døgn
(kl.16)

To døgn
(kl.16)

Ekstra døgn En hel uke

Kr. 100,- pr.
pers.
min.
kr.2100,-

Kr. 140,- pr.
pers.
min.
kr.2900,-

Kr. 60,- pr.
pers.
min. kr.
1200,-

Kr. 6.000,-

Engangstillegg kr. 700,- for anneks som disponeres.
Avbestilling mindre enn 4 uker i forkant belastes med ½
pris.

Privat eller Privat eller
Privat eller Privat eller
firma:
firma:
firma:
firma:
Priser til private, firma og
kr. 5000,kr. 6500,kr. 1000,kr. 9000,institusjoner.
(Utleie minimum ett døgn) Avbestilling mindre enn 4 uker i forkant belastes med ½
pris.
Reservasjon helst mer enn 4
uker i forkant.
Utleie fra kl 16:00 til 16:00 etterfølgende dag, med
mindre andet avtales.
* Leie er basert på at leietaker rydder ute/inne, vasker og tar med avfall. (men i noen
tilfeller kan sjøspeiderne gjøre dette mot et tillegg i prisen. Alt arbeid ledere og speidere
utfører gjøres på dugnad, inntekter tilfaller sjøspeidergruppen.)
* Ødelagte ting eller skadeverk må leietaker melde fra om og erstatte.
* Båter må fortøyes og fendres forsvarlig, årer legges opp i båten.
* Pass på brannfare ! Brannslange på utsiden av bygget og inne på toalett
* Leietaker tar selv med koppeklut og kjøkkenhåndkle (vaskemidler er på stedet.)
Gjelder kun for barn og ungdom:
Leie av hus og anlegg på dagtid eller på kveldstid kr. 1500,Leie av uteareal med tilgang toalett på dagtid eller på kveldstid kr. 600,NB! Det må være en ansvarlig voksen.
Etter avtale og merpris kan sjøspeiderne sørge for :
1. Utvasking, rydding og fjerning av søppel/avfall.
2. Arrangere motorbåttransport etter nærmere avtale.
3. Dekke bord, lage til enkel bevertning etc. - pris etter avtale.
4. Lage til et arrangement, en aktivitet, m.m. - pris etter avtale.
5. Firma etc. kan be om forslag til teambuilding- turer.
6. Skoleklasser kan be om forslag til LEIRSKOLE- opplegg.
7. Arrangere seilkurs, seilturer etc. etter nærmere avtale.
8. BARNESELSKAP - BURSDAG gjør det selv eller be oss om hjelp.
Vi kan også delta/hjelpe til med arrangement, pris etter avtale

