Regler for avbestilling av Sølvguttenes oppdrag eller
arrangement
1.

Kort om Sølvguttene og deres oppdrag

Sølvguttene er et av Norges eldste guttekor. Koret tilbyr opptredener fra et enkelt
solistoppdrag med en solist til en fullverdig konsert med hele koret. Ved
oppdragsbestilling avtales når og hvor oppdraget skal finne sted, sammen med
hvilken del av koret som skal opptre og hva som skal fremføres.
Når du har bestilt et oppdrag fra Sølvguttene og fått bekreftelse på dette oppdraget
gjelder følgende regler for avbestilling, med mindre annet er avtalt. Med oppdrag
menes sangoppdrag eller annet arrangement med hele eller deler av koret mot avtalt
vederlag («Oppdraget»). Billettkjøp eller -bestillinger reguleres ikke av disse reglene.
Sølvguttene er en stiftelse - Stiftelsen Sølvguttene - med organisasjonsnummer
987 098 988. Sølvguttene har som mål å tilby koraktiviteter for gutter uansett
samfunnslag, og driften er i stor grad avhengig av inntekter fra konserter og oppdrag.
Vi vil etterstrebe oss å finne gode løsninger hvis det oppstår situasjoner som
medfører et behov for avbestilling eller endring av oppdraget, men vi forbeholder oss
retten til å benytte oss av følgende avbestillingsregler hvis vi, etter egne vurderinger,
ikke finner andre alternativer.
2.

Avtale om Oppdrag

Disse vilkårene regulerer partenes plikter og rettigheter ved et Oppdrag fra Stiftelsen
Sølvguttene (her omtalt som Sølvguttene eller «vi») og bestiller av Oppdrag (her også
omtalt som «du»). Ved vår bekreftelse av Oppdrag er det inngått en bindende avtale
for Oppdraget med disse vilkår som grunnlag.
3.

Din rett til å avbestille Oppdrag i perioden 1. januar – 31. oktober

I perioden 1. januar – 31. oktober har du rett til å avbestille et Oppdrag med 60
dagers skriftlig varsel før datoen for avtalt opptreden. Avtalt vederlag frafalles i sin
helhet ved skriftlig avbestilling senest 60 dager før avtalt opptreden. Ved skriftlig
avbestilling inntil 14 dager før dato for opptreden faktureres 50 % av avtalt vederlag.
Avbestilling som finner sted 13 dager eller kortere før avtalt opptreden faktureres i
sin helhet.
Vi anbefaler at du og Sølvguttene, før avbestilling, forsøker å flytte dato for
opptreden.

4.

Din rett til å avbestille Oppdrag i perioden 1. november – 31. desember

Perioden 1. november – 31. desember er Sølvguttenes mest hektiske tid på året med
svært mange konserter og Oppdrag. For Oppdrag som er bestilt og bekreftet i denne
perioden har du ikke rett til vederlagsfri avbestilling av Oppdraget, med mindre
avbestillingen skjer før 1. september det samme år. Det avtalte vederlaget forfaller
uavhengig av avbestilling til betaling som nevnt i avsnitt 5 nedenfor på tidspunkt for
avtalt opptreden.
5.

Fakturering

Med mindre annet er avtalt, så vi vil utstede faktura for Oppdraget så raskt som mulig
etter datoen for avtalt opptreden. Du plikter å betale vederlaget senest 14 dager
etter mottak av faktura. Etter 14 dager påløper forsinkelsesrenter i henhold til
forsinkelsesrenteloven.
6.

Force Majeure

Hendelser utenfor Sølvguttenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene
for gjennomføring av Oppdraget, gir Sølvguttene rett til å kansellere Oppdraget uten
erstatningsansvar.
Dette kan være hendelser som for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme
værforhold, sykdom på mer enn 33 % av korets aktive guttesangere, krigshandlinger,
terror, transportstans (streik, ulykker, kø), myndighetspålagte restriksjoner inkludert
reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier (inkludert covid).
Din rett til å kunne kansellere Oppdraget uten erstatning, dvs uten plikt å betale
vederlag, for forhold utenfor din kontroll er begrenset til de tilfeller som normalt
etter alminnelige norske kontraktsrettslige prinsipper anses for force majeure,
herunder også myndighetspålagte restriksjoner, som inntreffer etter bestilling av
Oppdrag og som gjelder på tidspunktet for opptreden. Dette gjelder eksempelvis
coronarestriksjoner som forhindrer gjennomføring av ditt arrangement.
7.

Markedsføring og publisering

Av hensyn til personvernet til barna i koret og Sølvguttenes immaterielle rettigheter
skal enhver markedsføring og publisering av opptreden, bilder av koret og tilsvarende
opptak avklares skriftlig med korets daglige leder eller den denne utpeker.
Du plikter som bestiller av Oppdrag å sikre at det ikke gjøres opptak eller andre brudd
på opphavsretten til Sølvguttene, ut over opptak til privat bruk. Sølvguttene har og
beholder alle immaterielle rettigheter til Oppdragets opptreden.

8.

Kontakt

Sølvguttene kan kontaktes per telefon eller epost som tilgjengelig på
https://www.solvguttene.no/om-koret/kontaktinformasjon/. Oppdrag bestilles per
epost på booking@solvguttene.no.

