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Kinnitatud Sakala Keskuse direktori
14.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/9
Taotlus Sakala Keskuse ruumide üürimiseks
Kuupäev...........................................

Sündmuse tellija
Kontaktisik
Aadress
(arve saaja)

Telefon
e-mail
Arveldamine toimub sündmuse järgselt seitsme tööpäeva jooksul.

Sündmuse nimi
Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev

Sündmuse algus kell

Kuupäev

Sündmuse lõpp kell

Kohtade arv
Toimumise koht (ruum)

o

Kogu maja

o

Suur saal 145m²

o

Sammassaal 165,8 m²

o

Jalutussaal 66,2 m²

o

Koori prooviruum 63m²

Muu vajalik info

Sakala Keskuse hallatavate ruumide ja pindade rendi hinnakiri on saadaval www.sakalakeskus.ee. Tunnihinda
arvestatakse täistunni eest.
Taotluse tagasivõtmisel hiljem kui 14 päeva enne sündmuse toimumist, on Sakala Keskusel õigus nõuda
hinnakirjajärgset tasu kogu broneeritud aja ulatuses.
NB! Kinnitan, et olen tutvunud hinnakirjaga ja ruumide kasutamise üldtingimustega ning täidan selle
nõudeid.

......................................................................
(allkiri)

Lisa 1.1: Sakala Keskuse ruumide üürimine – Tehnilised vajadused

Helitehnika

Valgus- ja videotehnika
Kogus

Kogus

Võimendus

Projektor

CD-mängimise võimalus

Ekraan

Arvutist mängimise võimalus

DVD-mängija

Mikrofon
Raadiomikrofon

Eestvalgus laval

Peamikrofon

Lihtsam vaguskujundus
(ilma muutumisteta sündmuse jooksul)

Klaver
Helitehnik

Valgustehnik

Helirežii sündmusel
(lisandub 50€, tehniline raider palume
saata hiljemalt 14 päeva enne sündmust)

Valgusrežii sündmusel
(lisandub 50€, soovid palume saata
hiljemalt 14 päeva enne sündmust)

Kasutaja tehniline kontakt

Telefon:

Nimi:

e-post:

Heli- ja valgustehnik – kui tegemist on lihtsama sündmusega, kus on vaja lihtsalt kõnemikrofonide helindamist,
paari laulja ja mõne pilli võimendamist või lihtsama valguskujunduse loomist, sündmuse jooksul valguse
väiksemaid muutusi (näiteks video näitamise ajaks) ning sündmuse jooksul silma peal hoidmist, sobib teile meie
tehniku teenus. Tehnik on ruumide rendi hinna sees.
Helirežii – vajate inimest, kes teeks esinejate või etenduse heliproovi ja viiks läbi sündmuse helindamise.
Hõlmab endas tehnilist ettevalmistust vastavalt teie poolt saadetud tehnilistele vajadustele, heliproovi,
sündmuse helindamist. Helirežii tasu (50€) lisandub arvele.
Valgusrežii – Sisaldab endas valguslahenduse loomist ning sündmuse jooksul läbi viimist jne. Hõlmab endas
valguslahenduse loomist vastavalt teie poolt täpsustatud soovidele, valgusproovi läbiviimist (vajadusel) ning
sündmuse teenindamist. Valgusrežii tasu (50€) lisandub arvele.
Kõigi küsimuste, erilahenduste, tehniliste raiderite ja muredega pöörduge julgelt meie poole. Koos leiame
lahenduse!
Rainer-Robert Suun
Sakala Keskuse tehnikajuht
robert@sakalakeskus.ee
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