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BOKNINGSPOLICY FÖR NOLLNING

Bokningens innehåll
- Antal besökare (hur många tror ni kommer).
- Tider (när kommer och när går ni).
- Spellista (genre eller att ni skicka länk till en spotifylista).
- Kontaktuppgifter till ansvarig person i föreningen (namn, mobilnummer).

Bokningsvillkor
- Bokning får endast ske genom sexmästare, ordförande, vice ordförande, kassör

eller general.
- Bokningen är kostnadsfri under nollningen, men vi kräver fortfarande en deposition

på 500 kr.*.
- Maxantal är 140 personer i hela lokalen.
- Boka senast fredagen 12.00 veckan innan det önskade datumet.
- Ange vilka tider ni kommer vara där. Kommer ni inte inom 90 minuter efter bokad

tid så hävs bokningen.** Det går inte att boka tidigare än 19.00 eller senare än 01.00.
- Utefter antalet gäster efterfrågar vi att ni har nykterfaddrar med er för att stödja oss

under nollningsperioden och hjälpa till att hålla koll på sällskapet.***
- För att undvika köbildning och snabbare entré för stora grupper så önskar vi att

varje förening hämtar upp ett antal medlemskort och ser till att alla som ska med
till Bunkern fyller i sina medlemskort inför besöket.

*Vid skadegörelse debiteras kostnaden för skadan från depositionsavgiften. Skador vars
värde överstiger depositionsavgiften kan komma att krävas från  ansvarig förening.

**se rubriken Avbokning

***Antal nykterfaddrar som vi vill se:
Upp till 50 = 1 nykterfadder, 51-100 = 2 nykterfaddrar, fler än 100 = 3 nykterfaddrar
Kravet på nykterfadder slutar gälla tidigast klockan 22.00 och kan komma att förlängas om
situationen skulle kräva det.
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Betalningsvillkor
- Inbetalning av bokningsavgift samt depositionsavgift görs i samband med att

Bunkern per mejl bekräftat bokningen men senast 72 timmar innan bokningens
starttid. Vid försenad betalning kan bokningen komma att strykas.

- Har ert besök på Bunkern förflutit  utan anmärkning återbetalas
depositionsavgiften under nästkommande dagar.

- Betalning sker till  bankgiro: 817-3262.

Allmänna premisser
- Bunkern har ett stadigvarande serveringstillstånd för alkoholservering och följer

det som står i alkohollagen (SFS:2010:1622).
- Bunkern har en uteservering som är tillgänglig året om men endast öppen för

alkoholförtäring under perioden 14 April - 15 September.

Avbokning/Hävning
- Avbokning måste göras av behörig föreningsmedlem (Sexmästare, Ordförande,

etc.).
- Avboka senast 48 timmar innan öppning den dag bokningen avser.
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