TILLADELSE VED BRUG AF MASJED-E-TAQWA’ S LOKALER
TIL FATÉHA

De bedes udfylde denne kontrakt med navn, adresse, telefonnummer, tidspunktet for afholdelse af
fatéha og et frivillig beløb. Denne kontrakt skal afleveres til den ansvarlige i Masjed-E-Taqwa.
(Download kontrakten fra http://www.masjed.dk/docs/fateha.pdf)

Arrangør information
Navn ___________________________________________________
Adresse _________________________________________________
Telefon _______________
Dato for Fatéha ____/____/______

fra kl. ____ til kl. ____

(Frivilligt) Bidrag på _______ kr.
(Venligst læs næste side for reglerne omkring ophold i og omkring Masjed-E-Taqwa)

Undertegnede har læst og indforstået reglerne omkring ophold i og omkring Masjed, samtidig med at
hæfte sig ved at aflevere lokalet og toiletterne og køkkenet opryddet og rengjort efter afholdelse af
Fatéha.

Århus den ____/____/______

Arrangørs underskrift __________________________________________
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TILLADELSE VED BRUG AF MASJED-E-TAQWA’ S LOKALER
TIL FATÉHA

REGLERNE VED OPHOLD I OG OMKRING MASJED
Da Masjed-e-Taqwa ligger i et meget tæt beboet område, er stedet derfor medansvarlig i en del regler
der skal overholdes. Det drejer sig om følgende regler, som arrangøren af Fatéha skal overholde:



Der skal sørges for at opretholde ro og orden i og omkring Masjed’s lokaler
Der skal sørges for at oplyse gæsterne om følgende:
o Gæsterne må ikke parkere deres biler i det parkeringssted som ikke tilhører Masjed
o Gæsterne må helst parkere deres biler i de nærliggende områder med større
parkeringsmuligheder
o Gæsterne må ikke danne grupper udenfor Masjed og må helst undgå lange
diskussioner

Ydermere er arrangøren også ansvarlig for:



Masjed’s genstande i tidsrummet de holder Fatéha
Oprydning og rensning af Masjed’s lokaler



Udgifter i forbindelse med fatéha: Et frivilligt beløb kan indbetales til Masjed. Dette beløb vil
blive brugt til dækning af udgifterne til el, vand, varm, toiletpapir, køkkenrulle mv som bliver
brugt af gæsterne

Være venligst opmærksom på, at:
 der er ikke tilladt at servere mad eller te i Masjed
 Masjed vil blive låst op 15 minutter inden fatéha og blive lukket til den aftalte tid
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