
 
                                                                                                                                                                    

 

 כללים לקיום אירוע בבית יד לבנים תל אביב

 

השוכר יהיה אחראי על תאום ומימון כל היבטי ההפקה של המופע, לרבות הצד האמנותי, הגברה ותאורה,  .1

 אנו לא משלמים תמלוגים! - תמלוגים וזכויות יוצרים לרבות אקו"ם ודומיו שיווק, פרסום ומכירת כרטיסים, וכן 

איש, בניכוי כיסאות שייתפסו על ידי ציוד או קונסולת הגברה. לא תותר כניסת  210 –תפוסת אולם מקסימלית  .2

קהל לבניין מעבר לכמות המושבים הפנויים, ולא תותר שהיית אנשים באולם שלא בישיבה על מושב מסומן. 

 באחריות השוכר לנהל הרשמה מוקדמת של המשתתפים ולנטר את כניסתם על פי רשימות.  

, הקרנה וכל ציוד אחר שיידרש למופע יסופק ויותקן באולם ע"י השוכר. מיקרופון אחד  ציוד הגברה, תאורה .3

לדיבור ומסך הקרנה יוכלו לעמוד לרשותכם, בתיאום מראש בלבד. באולם קיימת תאורת שטיפה לבנה בה 

 ש.ניתן להשתמש כפי שהיא, ללא כיוון או הסטת פנסים. האולם לא יספק כל ציוד אלא אם תואם וסוכם מרא

אם נדרשת הפעלת מכונת עשן על הבמה יש לתאם זאת מראש, אחרת תופעל אזעקת אש. אסורה הדלקת  .4

 נרות/ אש/ זיקוקים מכל סוג שהוא תחת קורת גג.  

עריכת כיבוד בלובי תתואם מול מנהל האולם מראש ובכתב, כולל הצגת הזמנה מספק מזון. תתאפשר עריכת  .5

 סור להכניס מזון ושתיה לאולם.כיבוד קל וקר בלבד וללא אלכוהול. א

 אסורה מכירת מזון, שתייה, מזכרות, ספרים או כל מוצר אחר, בתוך הבניין או בסמוך לו. .6

אין לעשות שינוי כלשהו באולם או בבמה, אלא בהסכמת מנהל האולם, מראש ובכתב בעבור כל שינוי. הבמה  .7

 ונות, ריהוט וכו'.  תוחזר למצבה המקורי לפני האירוע, לרבות מיקום הצוגים, ויל

 אין לקיים אירועים מהסוגים הבאים, ואירוע שיתברר ככזה בדיעבד יבוטל על ידי הבית: .8

 אירועים בעלי אופי פוליטי או דתי, לרבות כתות וכנסיות למיניהן. .א

אירועים הקשורים לשיווק רשתי/ פירמידה וכיוצא באלה, וכן שיווק אגרסיבי או כזה הממוקד  .ב

 בקשישים.

 עלולים לפגוע ברגשות משפחות שכולות ו/או נתפסים כמבזים את סמלי המדינה. תכנים ה .ג

 

 חתימת השוכר מהווה הסכמה לקיום כללים אלו, והפרתם עלולה לגרור אי קיום האירוע: 
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