CATCH Incubator
DATO

• OMRÅDE: CATCH incubator er for enkeltindivider eller grupper, der arbejder med kunst og teknologi med henblik på udvikling af nye innovative løsning, produktioner, services etc.
• FORMÅL:
• Formålet for brugere er, at få adgang til netværket omkring CATCH og daglig adgang til Krydsfeltet på Kulturværftet i Helsingør.
• Formålet for CATCH Incubator er at udvikle nye kreative og innovative virksomheder i Helsingør
Kommune.
• HVORDAN: Man kan ansøge om at blive medlem af CATCH incubator og det kræver at man falder
inden for området for CATCH Incubator samt at der er ledig plads.
• HVOR LÆNGE: Man kan blive en del af CATCH incubator i en periode på 6 måneder ad gangen,
det er muligt at forny perioden.
• PRIS: Man skal stille minimum 6 timer til rådighed for andre brugere af CATCH Incubator eller borgere i Helsingør om måneden (6 timer á 650 DKK i alt 3900 DKK). Det kan eksempelvis være i
form af workshops, oplæg eller andet, som man udbyder til brugere af CATCH. Målet er at skabe et
rum for videndeling inden for kunst og teknologi i CATCH. Det konkrete tilbud udvikles i samarbejde med CATCH og vedlægges som bilag.
• ANSVAR: Man er selv ansvarlig for skader på inventar samt skader på egne samt andres prototyper/
værker og personlige ejendele. CATCH er ikke ansvarlig for skader på egne samt andres prototyper/værker og personlige ejendele.
• FORSIKRING: Forsikring af person og ejendele påhviler deltagere i CATCH incubator.

• ADGANG: Adgang til CATCH incubator følger Kulturværftets åbningstider, det er ikke tilladt at befinde sig i lokalet udenfor åbningstiden uden forudgående aftale med programlederen.
• OPSIGELSE: Ikke overholdelse af Husorden samt 6 måneders periode.
• HUSORDEN: Alle skal følge den gældende husorden, som altid hænger i Krydsfeltet. Vi tager forbehold for løbende opdateringer.
• Opsigelse: Aftalen udløber uden yderligere varsel efter den 6 måneders periode, såfremt der ikke er
sket fornyelse. CATCH kan ophæve aftalen uden yderligere varsel ved væsentlig misligholdelse.
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