प्रिन्सेस हल, एल्डरसट भाडामा ललने िक्रिया
प्रिन्सेस हल िति रुची दे खाउनु भएकोमा हामी िपाईलाई धन्यवाद ददन्छौं ।
िपाईले आफ्नो समारोह सम्बन्धी योजना बनाउँ दा िल उल्लेख गररएका तनदे शिकाहरू ियोग
हुन्छन ् भन्ने आिा गररएको छ ।
सामान्य जानकारी

हल बुककङ गदाा, िपाईसगँ ियारी, ध्वतन जाँच र प्याक अप गने समय पयााप्ि छ भनी

सुतनश्चचि हुनुहोस ् । अपेक्षा गररएको तनश्चचि समय भन्दा धेरै बेर चल्ने समारोहका लागग
अतिररक्ि कमाचारीहरू चादहन्छन ् र अतिररक्ि कोठा भाडाको िुल्क लाग्नेछ ।
कफी पसल र बार समारोह सुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगाडड खुल्नेछ ।
हलमा िवेि गने ढोकाहरू िदिान सरु
ु हुनभ
ु न्दा 45 शमनेट पव
ू ा खल्
ु नेछन ् ।
हललाई खाली गनाका लागग सबै ररहसालहरू िथा ध्वतन जाँच िदिान सुरु हुनु भन्दा 60
शमनेट अगाडड सककएको हुनु पनेछ ।
बस्ने ठाउँ

सभा हलका 595 कुसीहरू जम्मा तिन भागमा प्रवभाजन गररएको छ ।
स्टल्स (234 कुसीहरू)

टे रेस (244 कुसीहरू)

बाल्कोनी (117 कुसीहरू)

A दे खख I सम्मका पङश्क्िहरू

J दे खी S सम्मका पङश्क्िहरू

W दे खी Z सम्मका पङश्क्िहरू

िल ददएका कुसीहरू कदहल्यै प्रवक्री गररँदैनन ् । ( ब्लाक स्क्वायसा योजनाको रूपमा अककिंि

गररएको )

पङश्क्ि K, 1 – 6 सम्मका कुसीहरू यी कुसीहरूलाई हाउस शसट भतनन्छ । यी कुसीहरू
आपिकाशलन अवस्थाको लागग उपलब्ध राखखएका हुन्छन ् ।

पङश्क्ि S, 8 र 21 नम्बरका कुसीहरू यी कुसीहरू पररचारकहरूका लागग हुन ् ।

चलचचत्र िदर्शनहरू

चलगचत्र िदिानहरूका लागग, जम्मा क्षमिा 513 जनाको छ ।
बाल्कोनीमा 117 जना, टे रेसमा 234 जना, स्टल्समा 160 जना
टटकट मुद्रण

परे को खण्डमा, हामी िपाईको समारोहका लागग दटकट मद्र
ु ण गना सक्छौं । िति दटकट 7p
+ भ्याट िुल्कको रूपमा लाग्नेछ ।

दटकट साधारण िय चार ददन शभत्र ियार हुन्छ ।
यसका लागग हामीले समारोहको नाम, समारोह सुरु हुने समय, दटकट मूल्य िथा शसट
ररजभा गनुा पने वा नपने हो भतन थाहा पाउनु आवचयक हुन्छ ।

प्रिन्सेस हलले िपाईको पक्षबाट दटकट बेचोस ् भन्ने चाहानुहुन्छ भने, अतिररक्ि िुल्क
लाग्नेछ ।
िपाई आफै दटकट मुद्रण गनुा हुँदैछ भने , कृपया दटकटमा नम्बर लेखखएको छ भतन
सतु नश्चचि हुनह
ु ोला ।
िाप्रिचिक सेिाहरु

समारोह सरु
ु हुनु अतघ, िपाईले प्रिन्सेस हलको कुनै एक िाप्रवगधक सँग भेटघाट गरे र
आफ्ना आवचयकिाहरू बारे छलफल गनुा हुनेछ । िाप्रवगधक सेवा िुल्कले िपाईको
समारोहमा काम गने कमाचारीका दई
ु सदस्यहरू समावेि गनेछ ।

आिेिबाजी, धूम्रपान, चश्म्कलो कपडा (star cloth) र थप िाप्रवगधक कमाचारीका लागग
अतिररक्ि िुल्क लाग्नेछ ।
सुरक्षा

सुरक्षा चादहने समारोहमा, िपाईले SIA बाट अनुमति िाप्ि बाउिं सरको उपश्स्थतिका लागग
िुल्क तिनुा पने हुन्छ । हामी िपाईलाई स्थानीय सुरक्षा कम्पनीहरूको नाम ददन सक्छौं
अथवा िपाई आफै कम्पनी ल्याउनुहुन्छ भने पतन हामी खुसी हुन्छौं ।
पररचारकहरू

प्रिन्सेस हलले िाशलम ददएका पररचारकहरूले ित्येक समारोहमा काम गनुा पने हुन्छ ।
उनीहरूले समारोह सुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगाडड काम सुरु गछा न ् र सबै दिाकहरूले

भवन छोडेपतछ काम गना छोड्छन ् । ित्येक िदिान को लागग कम्िीमा चार जना पररचारक
खटाइनेछ । पररचारकको िल्
ु क िति घण्टा £7.50 +भ्याट हुनेछ ।
कृपया प्रिन्सेस हल िपाईले अपेक्षा गनुभ
ा एको दिाकहरूको सङ्याको बारे मा सूगचि छ भनी
सुतनश्चचि हुनुहोला । यसो गनााले उपयुक्ि सङ्यामा कमाचारी खटाउन सहयोग पुग्छ ।

कफी पसल र बार

प्रिन्सेस हलले परे को खण्डमा खाजा सेवा सञ्चालन गछा । ग्राहकहरूले हाम्रो कफी पसलबाट
िािो र गचसो पेय पदाथा, आईस-कक्रम र शमठाईहरू ककन्न सक्छन ् ।

िपाईलाई बार सेवा चादहन्छ भने कृपया प्रिन्सेस हललाई सूगचि गनुह
ा ोला । ददउसोको
िदिान को लागग िल्
ु क लाग्न सक्छ ।

िपाईलाई आफ्नै खाद्य वा पेय पदाथा ल्याउन मनाही गररएको छ ।
पाक्रकशङ

हामी िपाईलाई हाम्रो स्टाफ कार पाकाका लागग िीनवटा पाककाङ पास ददन सक्छौं । अनुमति
पत्र पेटी कायाालय वा काममा खटे का िाप्रवगधकसँग शलनु पने हुन्छ । भवनमा सञ्चालन
भएका अरू समारोहमा तनभार हुने गरर कतिपय अवसरमा अनुमति पत्रको सङ्या बढाइन
सक्नेछ ।

थप पाककाङ स्थल तनम्न ठे गानामा भेदटनेछ: High Street Multi Storey Car park-683 spaces (4 शमनेटको दहँडाइमा)
Sat Nav: GU11 1SD
भक्
ु तानी

बुककङ सुरक्षक्षि रा्न £300 जम्मा गनुा पने हुन्छ । समारोह समाप्ि भए पतछ िपाईलाई
अश्न्िम चलानी पठाइनेछ । चलानीको भक्
ु िानी 30 ददन शभत्र गरर सक्नु पनेछ ।

भुक्िानी नगद वा चेक बाट प्रिन्सेस हलको पेटी कायालय वा काडाबाट टे शलफोन ियोग गरे र
गना सककनेछ ।

िपाई प्रवद्युिीय माध्यमबाट रकम पठाउन चाहनुहुन्छ भने, रसमुर बोरो काउश्न्सलको
खािाको प्रववरण िल ददइएको छ: नाम
सटा कोड

रसमुर बोरो काउश्न्सलको (Rushmoor Borough Counci) l
40 – 35 – 45

खािा नम्बर 01276557
थप जानकारीका लागग
ििासतनक कायालय 01252 327671
पेटी कायालय

01252 329155

ई-मेल

princeshallevents@rushmoor.gov.uk

वेबसाइट

www.princeshall.com

ठे गाना

प्रिन्सेस हल, प्रिन्सेस वे, एल्डरसट, हे म्पिायर GU11 1NX

