Den Italienske Ambassade i København

Ambassadørboligen i Fredericiagade 2, 1310 København K:
Vilkår og betingelser for private aktørers midlertidige benyttelse af lokalerne.
Men henblik på at fremme en bred og transparent udnyttelse af Ambassadens
ydelser, og i henhold til Ministerielt Dekret nr. 551/690 af 19.05.2015, bringer
vi herunder en oversigt over betingelserne for private aktørers midlertidige
benyttelse af lokalerne i Ambassadørboligen beliggende i Fredericiagade 2,
1310 København K.
 Tilladte arrangementer




Kongresser samt kulturelle, videnskabelige og sociale arrangementer
Events der markedsfører Italien
Fester/fejringer

 Sale
Det historiske palæ, der huser ambassadørens bolig, tilbyder to forskellige
locations til afholdelse af de ovennævnte typer arrangementer:


En stor balsal til receptioner, som ligger i direkte forbindelse med Den
Gule Dagligstue og Den Grønne Dagligstue. Samlet maksimumkapacitet:
90 personer.
En formel spisesal med plads til 32 personer.



 Vilkår for benyttelse af lokalerne

-

Priserne for benyttelse af Ambassadørboligens lokaler er som følger:
3.800 kr. for events arrangeret af små virksomheder, universiteter og
andre uddannelsesinstitutioner.
7.500 kr. for sociale sammenkomster arrangeret af private med hjælp fra
en italiensk caterer som er godkendt af Ambassaden.
9.000 kr. for events arrangeret af mellemstore virksomheder,
handelskamre, regioner eller turistbureauer.
22.500 kr. for events arrangeret af store virksomheder.

Bemærk venligst at eventuelle yderligere omkostninger til sekundære ydelser
(reception, modtagelse, slutrengøring etc.) vil blive fastlagt individuelt,
afhængigt af hvilken type arrangement, der er tale om.
Ambassaden forbeholder sig ret til at tilbyde de ovennævnte ydelser gratis til
non-profit organisationer, foreninger, komiteer etc., forudsat at de planlagte
arrangementer overordnet set er i offentlighedens interesse og har et
institutionelt formål.

På grund af bygningens store kunstneriske værdi og kulturhistoriske
betydning må enhver, som ønsker at benytte lokalerne, påtage sig ansvaret for
eventuelle skader på ting eller personer. Dette gøres ved at tegne en forsikring,
der dækker hele arrangementets varighed, inklusive den tid, der eventuelt pågår
til opsætning og nedtagning af effekter i lokalerne.

Tilladelsen til at benytte Ambassadørboligens lokaler beror i hvert enkelt
tilfælde på en konkret vurdering fra Ambassaden, som alene afgør, om det
foreslåede arrangement er kompatibelt med Repræsentationens institutionelle
formål.
Henvendelser og uddybende spørgsmål bedes rettet til Ambassaden på e-mail
info.copenaghen@esteri.it eller telefon 39 47 40 00.

