Reglur fyri Gallarí Ribarhús ! Tú verður biðin um at lesa hesar reglur, áðrenn tú umbiður hølið.
Soleiðis eru treytirnar, tá ið tú útstillar í Ribarhús
Kostnaður:
Tað kostar 1000 kr. at hava eina framsýning í Ribarhúsi.
Av søluframsýningum roknar gallaríið sær 20 % í provisión, og verður gjaldið tá mótroknað.
Seta framsýningina upp:
Framsýnarin hevur sjálvur ábyrgd av at seta framsýningina upp og at taka hana niður aftur og at lata hølini
aftur í sama standi, sum tey vóru í, áðrenn framsýningin var sett upp. Avtalaða tíðarskeiði fyri hølisleigu
byrjar hósmorgun og endar mikukvøld. Framsýnarin hevur eisini ábyrgdina av at gera talmerkta skrá, sum týðiliga
skal siga frá, hvørji verk eru ogn, og hvørji eru til sølu (krónutal ásett!).
Innkrevjing:
Gallaríið átekur sær at fáa pening inn fyri seld listaverk.
Avrokning:
Avroknað verður við framsýnaran innan 30 dagar, frá tí at framsýning er liðug – ella eftir avtalu.
Seld listaverk:
Framsýnarin má sjálvur syrgja fyri at flýggja út seld listaverk eftir lokna framsýning.
Verða listaverk latin av hondum, áðrenn gallaríið hevur boðað frá, at tey eru goldin, er hetta
framsýnarans egna ábyrgd.

Marknaðarføring
Fernisering:
Royndir hava víst, at framsýningar, har framsýnarin ger eitt sindur eyka burtur úr upplatingini við m.a. at
senda innbjóðingar út til t.d. einstaklingar, vinir, familju og til fyritøkur og at senda tíðindaskriv til bløð og
loftmiðlar, hava verið tær best vitjaðu. Tíðspunktið fyri ferniseringina verður lagt í samráð við okkum.
Køkur er í húsinum, har tað ber til at gera kaffi og te og bera tit sjálvi kostnaðin av tí, skal nýtast.
Tíðindaskriv:
Vit taka onga ábyrgd og bera ongan kostnað í samband við innbjóðingar, lýsingar ella tíðindaskriv.

Ribarhús bjóðar sær
Trygging:
Gallaríið tryggjar verkini, frá tí at ein framsýning letur upp, og til hon verður tikin niður aftur. Framsýnarar
mugu sjálvir taka sær av trygging í sambandi við, at verkini verða flutt til og frá.
Opið er:
Mán. – fríggjadag, kl. 15.00-17.30, og leygardag kl. 11.00-13.00. Piddasa-handil er opin hesar tíðar, og bjóða
hesi somu sær at hava gallaríið opið, so tær nýtist ikki at vera tilstaðar.
Annars eru tit vælkomin sjálv at hava gallaríið opið aðrar tíðir. Undir framsýningini tekur Ribarhús sær rætt
til at nýta gallaríi til onnur endamál, s.s. fundir og tónleikatiltøk. Størri tiltøk vilja altíð verða í samráð við
tykkum.
Gott at vita:
Ribarhús er ein partur av Fuglafjarðar Heimavirkisfelag, ið er áhugafelag burturav, har alt arbeiði í sambandi við
felagið verður gjørt við sjálvbodnari arbeiðsmegi.
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