För att underlätta för er som gäster och vår personal kommer här lite information om vad som gäller
hos oss under pubar och phester!
All personal arbetar ideellt under både pubar och phester (bortsett från externa bokningar).
För att få komma in hos oss behöver du antingen vara kårmedlem, student på högskola eller
universitet i Sverige och kunna visa upp giltigt registreringsintyg eller föranmäld gäst av en
kårmedlem samt kunna visa giltig legitimation. Vi uppskattar om ni innan ni kommer har detta
föreberett för att minska köbildningen.
Gäster anmäls genom decore.nu senast kl 00:00 kvällen innan av en kårmedlem, kårmedlemmen
visar i entrén upp giltigt kårkort och legitimation tillsammans med den anmälda gästen som visar
giltig legitimation, detta för att vi skall kunna kontrollera att den som anmält gästen är kårmedlem.
Vi få per kväll endast släppa in 50 föranmälda gäster per kväll, vilket gör att vi inte kan garantera att
alla anmälda gäster kommer in, så vi rekommenderar att ni är i god tid!
Vi har under våra phestkvällar alltid minst en serveringsansvarig som är den ansvariga för kvällen,
både för personal och gäster. All personal är ansvariga för er som gäster och jobbar för att ni ska få
en grym och minnesvärd kväll!
För att gäster och personal skall få en så trevlig kväll som möjligt så har personalen rätt att neka
försäljning av alkohol till en gäst om så anses vara nödvändigt av personalen.
Likt andra uteställen runt om i landet så är det förbjudet att medta egen alkohol in hos oss. Alkohol
får även inte tas med utanför lokalerna. Hos oss har vi även nolltolerans mot droger.
Om man har en tagg och/eller nycklar med access in till kårhuset får denna under inga
omständigheter användas när man är här som gäst!
Information om inträdespriser för respektive kväll hittar ni på vår facebook-sida för Decore
www.facebook.com/SHVDecore
Vi tar kort och kontanter under phesterna!

To make it easier for you as our guests and our staff, here is some information about what is
applicable to us during pubs and partys!
All staff work as volunteers on both pubs and partys (except on external bookings).
To be able to attend the events at Decore, you need to either be member of the student union, a
student at a college or university in Sweden and be able to show a valid certificate of registration or
pre-registered guest of a member of the student union. You also need to show valid ID.
We appreciate if you have this ready at the door to minimize queues.
Guests need to be preregistered at decore.nu no later than 00:00 the night before the event by a
student union member; the member needs to show a valid student card and ID in the entrence along
with the notified guest showing valid ID, this is for us to be able to verify that the person who signed
the guest is student union member.
We are only allowed to let 50 pre-registered guests in per night, which means we can not guarantee
that all registered guests can enter, so we recommend that you show up on time!
We have in our partynights always at least one serving manager who is responsible for the evening,
for both staff and guests. All staff are responsible for the guests as well, and they are all woring
towards for you to have an awesome and memorable evening!
To make the evening pleasant for guests and staff, the staff has the right to deny the sale of alcohol
to a guest if considered necessary by the staff.
Like other venues around the country, it is forbidden to bring your own alcohol or other drinks. It is
also forbidden to bring alcohol outside. At the Decore we have a zero tolarance againt any drugs.
If you have a tag and/or keys with access to the student union building, you may under no
circumstances be used when you are here as a guest!
Information on admission prices for each night you will find on our facebook page for Decore
www.facebook.com/SHVDecore
We only take cash during pubs and partys!

