KINO TULION VUOKRAUSEHDOT
Päivitetty 18.8.2017
Vuokra-ajat: Kino Tulio on ensisijaisesti ammattilaiskäyttöön suunnattu teatteri, joka soveltuu
myös esimerkiksi seminaareihin ja luentoihin. Kino Tuliota vuokrataan pääasiallisesti virkaaikaan.
Vuokrahinnat: Kino Tulion vuokrahinta ma-pe klo 8–16 on 100 € / tunti (+ alv 24 %). Iltaisin
klo 16 jälkeen sekä viikonloppuisin hinta on 180 € / tunti (+ alv 24 %). Minimivuokra-aika on
neljä tuntia. Vuokra-aikaan tulee sisältyä mahdollisiin esi- ja loppuvalmisteluihin käytetty.
Alennukset: Yli kuusi tuntia kestävistä vuokrauksista on mahdollista saada 25 %:n alennus.
Kouluille ja oppilaitoksille sekä elokuva- ja taidealan yhdistyksille myönnetään 50 %:n alennus
vuokrauksista. Elokuvien levitys- ja tuotantoyhtiöille tarkistuskatselut ja pressinäytökset ma-pe
klo 8–16 hintaan 150 € + alv 24 % / katselu (2 tuntia).
Vuokrauksen peruminen: Vahvistetun tilavarauksen voi perua maksutta kuusi arkipäivää
ennen vuokrausta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme yhden tunnin
vuokrahinnan.
Paikkatiedot: Kino Tuliossa on 57 istumapaikkaa.
Tekniset tiedot: Kuvalähteinä on vakiona käytettävissä DCP, Digital Betacam, Betacam SP,
Bluray, dvd, vhs sekä tietokoneita varten DVI-D- ja analogiset kuvasignaaliliitännät.
Digitaalisen kopion eli DCP:n voi toimittaa kovalevynä tai tai Gofilex- tai Unique MovieTransit jakelualustan kautta.
Elokuvakopion käynnistyminen Kino Tulion laitteilla voidaan testata ennen näytöstä, mikäli
kopio toimitetaan hyvissä ajoin teatterille. Mikäli vuokraaja haluaa itse esikatsella kopion, sitä
varten tulee varata oma vuokra-aika.
Tarjoilu: Teatterissa syöminen on kielletty. Aulassa voi järjestää tarjoilua.
Siivous: Perussiivous kuuluu vuokrahintaan. Asiakkaan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että
teatteri on tilaisuuden jälkeen samassa kunnossa kuin se oli ennen tilaisuutta. Kohtuuttoman
epäsiistiin kuntoon jätetystä teatterista perimme 200 euron siivousmaksun.
Ilmoita varausta tehdessäsi seuraavat tiedot:
- ajankohta (pvm + klo)
- ohjelma: mitä esitetään, mikä on tapahtuman teema, kenelle se on suunnattu
- elokuvan tiedot: formaatti, milloin kopio toimitetaan, tarvitseeko testata
- tarvitaanko mikrofoneja, tietokonetta, pöytiä aulaan tarjoilua varten ym.
- laskutusosoite: yhteyshenkilö, yhteyshenkilön puhelinnumero, laskutusosoite,
verkkolaskuosoite, y-tunnus (tai henkilötunnus, jos maksajana on yksityishenkilö)
Vuokrauksista sovitaan ainoastaan sähköpostitse!
Teatterin yhteystiedot:
Kino Tulio, Sörnäisten rantatie 25 A, 5. kerros, Helsinki
Sähköposti: vuokraa@kavi.fi

