
 

   Gjaldskrá Leikskála 

 

Fundir og námskeið 

Útskýring Verð Annað 

Litli salur 10.000 kr.- 3 tímar eða minna 

Stóri salur 17.500 kr.- 3 tímar eða minna 

Veislur og einkasamkvæmi (erfidrykkjur, fermingar, o.fl.) 

Með aðgangi að eldhúsi 50.000 kr.- Sjá reglur um frágang 

Brúðkaup og stærri veislur 

Með aðgangi að eldhúsi 70.000 kr.- Sjá reglur um frágang 

Dansleikir 

Dansleikur (án eldhúss) 130.000 
+ stefgjald - Sjá reglur um 
frágang og tryggingu 

Dansleikur (með eldhúsi) 170.000 
+ stefgjald - Sjá reglur um 
frágang og tryggingu 

Menningarviðburðir (leiksýningar, tónleikar o.fl - ekki aðgangur að eldhúsi) 

Æfingar (hvert skipti) 2.000 kr.-   

Leiksýningar og tónleikar 30.000 kr.- + stefgjald 

Markaðir og kynningar 30.000 kr.-   

Reglubundið starf, hvert skipti 1.500 kr.-   

Helgarleiga - aðgangur að eldhúsi innifalinn, ekki gisting 

Föstud. - sunnud. 130.000 kr.-   

Sólarhringsleiga - aðgangur að eldhúsi innifalinn, ekki gisting 

Alla daga 65.000 kr.-   

Útleiga á borðbúnaði 

- Matardiskur 100 kr.-   

- Forréttadiskur  100 kr.-   

- Súpudiskur 50 kr.-   

- Hnífur   50 kr.-   

- Gaffall  50 kr.    

- Skeið  60 kr.-   

- Kaffibolli 60 kr.-   

- Undirskál 60 kr.-   

- Kökudiskur 40 kr. -   

- Teskeið 80 kr.   

- Kampavínsglas 80 kr.-   

- Hvítvínsglas  80 kr.-   

- Rauðvínsglas  80 kr.-   

- Gosglas  80 kr.-   

Yfir 50 manna fullbúin veisla 20% afsláttur   

Yfir 100 manna fullbúin veisla 30% afsláttur   

Lágmarks verð fyrir útleigu boðbúnaðar  30.000 kr.-   



 

   Gjaldskrá Leikskála 

 

Pantanir hjá Adam Szymielewicz, leikskalar@vik.is, GSM: 774 5469 

Reglur 

Borð og stólar eru ekki lánuð eða leigð úr húsi.  

Greiða þarf 50% tryggingu við pöntun á húsinu, (Trygging vegna afbókunar) tryggingin er endurgreidd 

ef afpöntun berst með tveggja mánaða fyrirvara. Greiða þarf fullnaðargreiðslu fyrir leigu áður en 

viðburður fer fram.  

Ef um dansleik er að ræða greiðir leigutaki  tryggingu að upphæð 100.000 kr. minnst tveimur vikum 

áður en viðburður er haldinn (Vátrygging). Ef tryggingin hefur ekki borist á umsömdum tíma, fer 

viðburðurinn ekki fram. Tryggingin verðu endurgreidd að viðburði loknum ef engar skemmdir verða. 

Ef skemmdir verða á húsnæði eða innsnstokksmunum  verður tekið af trygginu til þess að bæta hið 

skemmda.  

ATH: trygging vegna skemmda við dansleikjahald er önnur en afbókunartrygging.  

Leigutaki skal skila eldhúsi eins og tekið var við því, hreinu og allt á sínum stað. Þrífa borð, ganga frá 

borðum og stólum á sinn stað og sópa gólf.  Fjarlægja allt rusl úti og inni, samkvæmt flokkunarreglum 

sveitarfélagsins. Sjá merkingar á flokkunarílátum.  

Tónleikar mega ekki standa lengur en til kl. 23:30 eftir það telst tónlistarviðburður dansleikur. 

Öllum viðburðum í húsinu skal vera lokið klukkan 02:00. 

 

English  

Rules 

Tables and chairs are not borrowed or rented from the house. 

A 50% guarantee must be paid when ordering the house, (Cancellation guarantee) The guarantee is 

refunded if the cancellation is received two months in advance. Full payment for rent must be paid 

before the event takes place. 

In the case of a dance, the tenant pays a guarantee in the amount 100,000 kr. at least two weeks 

before the event is held (Damage Insurance). If the insurance has not been received on time, the 

event will not take place. The insurance will be refunded after the event if there is no damage. In the 

event of damage to housing or logging, the insurance will be taken out to repair the damage. 

NOTE: insurance for damage to dance performances is different from cancellation insurance. 

The tenant must return the kitchen as received, clean and everything in place. Clean tables, put 

tables and chairs in place and sweep floors. Remove all rubbish outside and inside, according to the 

municipality's sorting rules. See labeling on sorting containers. 

Concerts may not last longer than until 23:30 after that is considered a musical event dance. All 

events in the house must be completed by 02:00. 

 

mailto:leikskalar@vik.is

