VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT
Ravintola Sture Cafe Club (myöhemmin STURE) tarjoaa esiintymistilaa erilaisiin
tapahtumiin sopimuksen mukaan. Esiintymistilasta on sovittava kirjallisesti. Alla
STUREn yleiset sopimusehdot:
1. VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS TILAN VARAAMISEKSI
Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja se tulee lähettää osoitteeseen:
sturefunclub@crepperie.fi
Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mitä olette esittämässä;
milloin haluatte järjestää tapahtuman eli toivomanne esitysajankohta/ajankohdat mistä – mihin (kellonajat) päiväkohtaisesti eriteltynä;
onko tapahtuma kaikille avoin tapahtuma vai yksityistilaisuus;
onko tapahtuma pääsymaksullinen vai maksuton;
arvio tapahtuman yleisömäärästä;
kuka on järjestävä taho ja keneen STURE voi olla yhteydessä sopiakseen
tapahtuman yksityiskohdista ja ehdoista.

2. VARAAMINEN JA VARAUKSEN VAHVISTAMINEN
STURE on yhteydessä hakemuksessa ilmoitettuun tahoon (myöhemmin:
JÄRJESTÄJÄ), jolloin sovitaan mm. seuraavat asiat:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

millaista ohjelmaa (jos musiikki niin vähintään genre/-t) illan aikana on
sovittu esitettäväksi, esiintyjäryhmien lukumäärä ja esiintyjien henkilömäärä
(hklömäärä vahvistettava viimeistään 7 vrk ennen tapahtuman alkua);
mitkä tilat varataan JÄRJESTÄJÄn käyttöön;
onko tapahtuma avoin vai yksityistapahtuma
perikö JÄRJESTÄJÄ pääsymaksun. Jos tapahtumaan on pääsymaksu, on
JÄRJESTÄJÄn ilmoitettava viimeistään 21 päivää ennen tapahtumaa
⁃
pääsylipun hinta ennakkoon/ovelta
⁃
mistä lippuja voi ostaa
⁃
kuinka pääsylipun myynti on tarkoitus järjestää ravintolassa;
aikataulut kuten milloin tarpeisto (esim. soittimet, äänentoisto- ja
valolaitteet) on tulossa esiintymislavalle, esitysajat ja mihin mennessä
tarpeisto on viety pois ravintolasta. Mikäli tarpeiston poiskuljetus viivästyy
sovitusta, maksaa JÄRJESTÄJÄ yliajalta STURElle hinnaston mukaisen
korvauksen;
STUREn myyntitavoite tapahtuma-ajalle. STURE laskee tavoitteen
perustuen JÄRJESTÄJÄn ilmoittamiin lähtötietoihin, johon JÄRJESTÄJÄ
sitoutuu vahvistaessaan tilavarauksen. Myyntitavoitteen
⁃
ylittyessä (STUREn tapahtumaillan myynti – myyntitavoite > 0) STURE
ei peri JÄRJESTÄJÄLTÄ tilakuluja tai
⁃
myyntitavoitteen alittuessa (STUREn myynti – myyntitavoite < 0)
JÄRJESTÄJÄ korvaa erotuksen STURElle

g)
h)

i)

STURE lähettää JÄRJESTÄJÄlle sovitut asiat ja reunaehdot sähköpostilla
JÄRJESTÄJÄn ilmoittamaan sähköpostiin ja varauslaskun
JÄRJESTÄJÄ vahvistaa varauksen kirjallisesti sähköpostilla
osoitteeseen: sturefunclub@crepperie.fi. Ennen kuin STURE on
vastaanottanut JÄRJESTÄJÄn varausvahvistuksen,
⁃
ei tapahtuma sido STUREa ja STURE voi vapaasti tarjota samaa
tapahtumapäivää muille asiakkailleen,
⁃
tilaa ole varattu JÄRJESTÄJÄlle,
⁃
JÄRJESTÄJÄllä ei ole lupaa markkinoida tai tiedottaa tapahtumasta
STUREssa millään medialla
STUREn vastaanotettua kirjallisen varausvahvistuksen, syntyy
sitova sopimus STUREn ja JÄRJESTÄJÄn välille ja JÄRJESTÄJÄ on
velvoitettu maksamaan varausmaksut.

3. ESITETTÄVÄ MATERIAALI
JÄRJESTÄJÄ vastaa siitä, että esiintyjillä on oikeus esitettävään materiaaliin tai
oikeus sen esittämiseen, esitettävä materiaali ei ole loukkaavaa ja tilaisuus
noudattaa Suomen lakia ja asetuksia sekä ravintolan järjestysmääräyksiä. STURE ei
ole missään vastuussa esityksistä tai niiden sisällöstä ja JÄRJESTÄJÄ vastaa itse
mahdollisesti esityksiin tarvittavista luvista ja niiden hakemisesta.
Esitysten volyymitason on pysyttävä määräysten tai sovitun mukaisissa rajoissa tai
STUREn edustaja voi keskeyttää esityksen. Tällaisessa tapauksessa STURE ei vastaa
JÄRJESTÄJÄlle mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta vahingosta.
4. PÄÄSYMAKSU
Mikäli tilaisuuteen on pääsymaksu, vastaa JÄRJESTÄJÄ sen keräämisestä.
JÄRJESTÄJÄ vastaa itsenäisesti kaikesta lipunmyyntiin liittyvistä velvoitteista eikä
STURElla ole mitään tekemistä lipunmyynnin kanssa.
5. ESIINTYJÄT & ESIINTYVÄT RYHMÄT
JÄRJESTÄJÄ vastaa kaikista niistä henkilöistä, jotka varauksen puitteissa tilassa
esiintyy. Mikäli turvallisuus edellyttää turvamiehiä, hankkii JÄRJESTÄJÄ ne omalla
kustannuksellaan.
Kaikkien esiintyjien on oltava täysi-ikäisiä (vähintään 18 vuotta täyttänyt) kuin myös
yleisön.
Jos esiintyjä on tuonut omia alkoholijuomia ravintolaan, takavarikoidaan juomat
STUREn henkilökunnan haltuun ja luovutetaan henkilölle hänen poistuessaan
ravintolasta. Mikäli henkilö ei suostu luovuttamaan juomia takavarikkoon tai nauttii
omia juomia ravintolassa, poistetaan henkilö ravintolasta välittömästi.
6. STUREN ARTISTI-VIP
Myyntitavoitteen ylittäneet esiintyjät oikeutettuja STUREn VIP-passin/kortin, joka
oikeuttaa alennukseen kaikista hana- ja ruokatuotteista ja virvokkeista. Etu on

voimassa 4 kk esiintymispäivää seuraavasta arkipäivästä alkaen. Kortti on
henkilökohtainen ja se on esitettävä ostoksen yhteydessä. Väärinkäyttötapauksissa
kortti ja VIP-etuoikeus mitätöidään välittömästi.
7. ÄÄNENTOISTOLAITTEET & TEHOSTEET
Ravintolassa ei ole äänentoistolaitteita, joten JÄRJESTÄJÄn on hoidettava omalla
kustannuksellaan tarvitsemansa kalusto tapahtumaa varten. Savukoneiden käyttö on
ehdottomasti kielletty, koska ravintolassa olevat optiset savuhälyttimet reagoivat
savuun ja aiheuttavat palohälytyksen. Mikäli esiintyjät aiheuttavat palohälytyksen tai
vartijan paikalle saapumisen, vastaa JÄRJESTÄJÄ näistä aiheutuvista kustannuksista.
8. TIEDOTTAMINEN
JÄRJESTÄJÄ vastaa tapahtuman tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä siinä
tarvittavasta materiaalista.
9. VAHVISTETUN VARAUKSEN PERUMINEN
Jos JÄRJESTÄJÄ peruu vahvistetun varauksen, kun varauksen alkuun on
- yli 60 päivää, palautetaan ennakkomaksu 100%:sti takaisin;
- alle 60 mutta yli 30 päivää, palautetaan ennakkomaksusta 50% takaisin;
- alle 30 päivää, palautetaan ennakkomaksusta 5% takaisin.
Jos JÄRJESTÄJÄ hoitaa paikalle korvaavat esiintyjät, vahvistettua varausta ei katsota
peruutetuksi ja sopimus sitoo edelleen JÄRJESTÄJÄÄ ja sopimusehdot koskevat myös
uutta/uusia esiintyjiä
Jos keikka perutaan STUREn toimesta muusta kuin Force Majeur-syystä ja varauksen
alkuun on
- yli 60 päivää, palautetaan ennakkomaksu 110%:sti takaisin;
- alle 60 mutta yli 30 päivää, palautetaan ennakkomaksusta 115% takaisin;
- alle 30 päivää, palautetaan ennakkomaksusta 120% takaisin,
sekä sovitaan JÄRJESTÄJÄn niin halutessa uusi esityspäivä.
10. RIITOJEN RATKAISU
Riidat pyritään ehkäisemään sopimalla kaikki asiat mahdollisimman aukottomasti
etukäteen solmittavalla sopimuksella. Mikäli riitaan ei löydetä sovintoratkaisua,
viedään riita ratkaistavaksi Helsingin Käräjäoikeuteen.

