PRISLISTE FOR BRUK AV DET NORSKE INSTITUTT I ATHENS (NIA’s) FASILITETER
Gjelder fra januar 2017

Alle priser er oppgitt i euro, med mindre annet er spesifisert.
A) Forklaring av priskategoriene
Tre kategorier av brukere:
1) Eieruniversiteter: Norske universiteter som i felleskap eier NIA (UiO, UiB, NTNU, UiT)
2) Generelle utdanningsinstitusjoner (norske og internasjonale utdanningsinstitusjoner
som beskjeftiger seg med undervisning eller forskning relatert til NIA’s målsetninger og
interesser)
3) Andre brukere (f.eks. kommersielle aktører, offentlige etater etc.)
To kategorier av besøksgrupper:
1) Små: 10 eller færre deltagere
2) Store: 11 eller flere deltagere
To generelle kategorier av administrative tjenester:
1) Standard: gir basistjenester fra NIA-personell, inkludert innkvarterings- og
måltidsordninger, lette forfriskninger under arrangementer, samt utskrifter (innenfor
rimelighetens grenser)
2) Utvidet: tilleggstjenester fra NIA-personell (f.eks. søknader om friadgang og andre
ordninger med greske institusjoner, å skaffe guider, organisere ekskursjoner,
supplerende forfriskninger i forbindelse med arrangementer etc.)

B) Administrasjonsavgift
Alle besøksgrupper blir fakturert for en administrasjonsavgift som dekker tilleggskostnader for
NIA’s tjenester og utgifter til ekstra personalbruk:
Administrasjonsavgift
Gruppekategori
Eieruniversiteter + generelle
utdanningsinstitusjoner
Andre institusjoner

Standard
<10
deltagere
50

>10
deltagere
70

Utvidet
<10
deltagere
70

>10
deltagere
100

70

100

100

130

1

C) Bruk av instituttets seminarrom
Seminarrommet kan leies enten for halv dag (4 timer) eller hel dag (8 timer). Vi leier ikke ut
lokalene på timebasis. NIA vil imidlertid utvise fleksibilitet når det gjelder de faktiske tidene
lokalene er i bruk (dvs. hvis en gruppe trenger å benytte lokalene i lengre perioder utenom NIA’s
alminnelige åpningstider, som i helger eller på nasjonale helligdager). I tilfeller da
seminarrommet benyttes utenom våre normale åpningstider (mandag-fredag 10:00-16:00), vil
gruppen bli belastet med en tilleggskostnad for en instituttansatts tilstedeværelse. Timeprisen
tilsvarer standard timelønn for den aktuelle medarbeideren (ca. NOK 206,- pr. time). Vennligst
kontakt oss vedrørende detaljer.
Bruk av seminarrom
Eieruniversiteter
Generelle utdanningsinst.
Andre

Halv dag
40
60
80

Hel dag
80
120
160

D) Forfriskninger
NIA kan ordne med forfriskninger ved forespørsel. Det er to alternativer tilgjengelig, med priser
pr. person pr. dag:
1) Standard (4 euro): kaffe, te, vanlig flaskevann, kjeks/tørre småkaker
2) Utvidet (6 euro): alt det ovenstående, samt sesongens frukt, appelsinjuice, sprudlevann
E) Lunsj på NIA
NIA kan tilby en kald lunsj til besøksgrupper ved forespørsel. Det er to alternativer tilgjengelig,
med pris pr. person pr. måltid:
1) Standard (10 euro): Smørbrød/påsmurte bagetter, vann
2) Utvidet (15 euro): Smørbrød/påsmurte begetter, vann, cherry-tomater, ost, oliven, frukt
F) Selvinviterte grupper
Som en del av vårt informasjons- og formidlingsarbeid, tar NIA imot grupper fra Norge og andre
land som ønsker å besøke instituttet for en kort omvisning i lokalene og bli informert om
instituttets arbeid og historie, kostnadsfitt.
For mer omfattende møter som inkluderer foredrag/forelesning av instituttpersonale, beregnes
en avgift på 50 euro.
G) Alle andre arrangementer og forespørsler som går ut over det ovenstående (f.eks. middag,
mottagelser, servering av alkoholholdige drikker etc.) må avtales med NIA på forhånd. NIA
forbeholder seg rett til skjønnsmessig å frafalle eller endre disse avgiftene.
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