ALLMÄNNA REGLER VID GÅVOR TILL FOLKOPERANS RENOVERING
AV SALONG SAMT STOLSBYTE.
Folkoperan ska inte ingå samarbetsavtal med eller ta emot gåvor/bidrag från parter enligt nedan:
• Politiska partier eller religiösa organisationer.
• Företag/organisationer som diskriminerar anställda eller kunder på grund av t.ex. kön,
könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
• Företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller
miljö.
• Företag/organisationer som uppenbart ifrågasätter vetenskapligt vedertagna metoder eller
principer.
• Folkoperan ska förbehålla sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett
sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som listas ovan.
• Gåvor och bidrag till Folkoperans Salong 2020 ska inte omfatta Folkoperans baskostnader,
utan ska vara ett sätt att finansiera renovering av Folkoperans salong samt byte av stolar
under år 2020.
Generella regler angående gåva som motsvarar mottagande av Folkoperans befintliga stolar i
salongen:
•

Stol/ar ska hämtas upp på Folkoperan under de tider som meddelas från Folkoperan.

•

Folkoperan förbehåller sig rätten att på annat vis återvinna stolar som ej upphämtats vid
angivna tider.

•

Levereras i befintligt skick. Montering ingår ej.

Generella regler angående gåva som motsvarar plakett med av givaren valt namn på stol i
Folkoperans salong:
•

Valt namn på plaketten ska godkännas av Folkoperans ledning.

•

Folkoperan förbehåller sig rätten att ta bort plakett på namngiven stol åtta år efter att stolen
med plakett monterats i salongen, d v s tidigast augusti 2028.

•

Folkoperan kommer under våren skicka ut information om hur du kan önska specifik stol för
din metallplakett. Folkoperan kan inte garantera att önskad placering uppfylls. Principen
först till kvarn gäller.

Generella regler angående gåva som motsvarar specialevent på Folkoperan med rundvisning samt
kurs i dirigering tillsammans med Folkoperans musikaliska ledare och Folkoperans orkester:
•

Folkoperan ska ge minst tre (3) förslag på tider, inom ett år från färdigrenoverad salong, för
specialevent på Folkoperan till givare.

•

Givare har ej rätt att bestämma egen tid för specialevent utan ska acceptera de förslag på
tider som meddelats från Folkoperan.

•

Om givare ej har möjlighet att medverka vid något av Folkoperans förslag, minst tre (3) under
ett års tid, utgår ingen ersättning från Folkoperan för uteblivet event.

