Terms of use
Produksjon
Bluebox stiller med teknisk utstyr i henhold til husets tekniske spec. Arrangør stiller med øvrig teknisk
utstyr for å kunne gjennomføre produksjonen.
Backstage og hospitality
Bluebox stiller til rådighet backstage område i minst to timer før arrangement og i inntil en time etter
endt opptreden, men med slutt tid kl 02:00. Arrangør bekoster hospitality rider. Merk:
Alkoholdigdrikke over 22% er ikke tillatt.
Billettleverandør og billettpriser
Arrangør plikter å bruke Bluebox sin billettleverandør avtale med Tikkio. Bluebox publiserer
billettene på avtalt dato for offentliggjøring. Bluebox plikter å dele salgstall med Arrangør. Salgstall
blir delt via link. Arrangør plikter å legge ut minimum 100 billetter for salg med rabatt for studenter
ved høyere utdanning, f.eks UiA, NLA, Norff.
Force majeure
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll som gjør det
umulig å oppfylle plikter etter Kontrakten og som etter norsk rett må regnes som force majeure, for
eksempel pandemi, generalstreik, jordskjelv, krig, tsunami eller, landesorg, skal den annen Part
varsles om dette så raskt som mulig. Den Part som rammes av force majeure har ikke plikt til å
gjennomføre oppdraget, men har heller ikke krav på honorar/erstatning.
Betingelser vedrørende COVID-19 Koronavirus i Norge
Dersom arrangementet blir påvirket av utbruddet av covid-19-viruset, eller tiltak og pålegg som er
iverksatt for å begrense spredningen av viruset, på en slik måte at Venue pålegges å avlyse
arrangementet, skal Venue ha rett til å heve avtalen for ytelser som ikke allerede er prestert og for
ytelser det er mulig å returnere. Det samme gjelder om arrangøren som følge av covid-19-viruset,
etter tiltak og anbefalinger som er iverksatt av myndighetene for å begrense spredningen av viruset,
forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen.
Eventuelt forskudd skal da tilbakebetales. Alle rettigheter og plikter vedrørende konfidensialitet,
immaterielle rettigheter etc. skal bestå ved heving. For øvrig skal partene ikke ha noe krav mot
hverandre.

