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شندغة متحف ال    

 هيئة د للثقافة والفنون 

يبي    100267612800003رقم التسجيل الض

 الشندغةمساحة  متحف انموذج تأجير 

 
  : هيئة الثقافة والفنون  د المالك ولاألالطرف 

  ويشار إليه بالطرف األول). (

  المستأجر:................................  

 (   (ويشار إليه بالطرف الثا

  العنوان:.......................   العنوان:........................... 

  :......................... المسؤولالشخص   الجهة المسؤولة:.....................

  لمخول بالتوقيع: الممثل أو ا  الممثل أو المخول بالتوقيع: 

  

 

  .أدناه إضافتها، يرجى الحدثكنت تخطط ألي أنشطة خاصة خالل  بحال األنشطة الخاصة:
  

    النشاط:    النشاط:

    

    الموقع:     الموقع: 

  تفاصيل الحدث: 

  
    سم الحدث:إ

  

يخ الحدث:      لمتوقع: ا الحضور ددع    تا

    

    وقت إنتهاء الحدث:     الحدث:  بدء قتو

   

تركيب  بدء  وقت 

  تجهيزات الحدث: 

تفكيك    إنتهاء  وقت 

  تجهيزات الحدث: 
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  الوقت: 

  

  الوقت: 

    

تفاصيل  

  اضافية: 

  

  

  

  

  

  متواجداً أن يكون الشخص ع هذا يجب كما تعيين شخص واحد ليكون مسؤوالً عن الحدث.  الطرف الثا يتعين ع 

  . تركيب التجهيزات وحتى االنتهاء من تفكيكها من بدءاً  ، طوال مدة الحدث

 
 شندغةالأسعار مساحات متحف 

 
 

 م القاعة  المساحة  السعة  السعر  االستخدام 

 اجتماعات 

عمل  ورش  

 مؤتمرات 

   محاضرات

يم حفل   تك

   عشاء حفالت

يب  تد

 فعاليات 

درهم  10،000 شخص  150   300m²  1 تواصل الملتقى 

   عشاء حفالت

   فعاليات

درهم  ،0008 شخص  100   392m² 2 المعاصرة  دبي 

 اجتماعات 

عمل  ورش  

 مؤتمرات 

درهم  12,000 شخص  250   

 

583 m²  3 مركز استقبال الزوار 
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   محاضرات

يم حفل   تك

   عشاء حفالت

يب  تد

   فعاليات

 اجتماعات 

عمل  ورش  

   محاضرات

يب  تد

درهم  0003, أشخاص  25   31 m² ية  الحياة  4 الب

   عشاء حفالت

 فعاليات 

درهم  ،00025 شخص  50   567 m² 5 مكتوم آل دار 

 اجتماعات 

   محاضرات

يم حفل   تك

درهم  2,000 شخص  44   120 m²   :خور دبي: نشأة مدينة
 السينما

6 

عمل  ورش درهم  700  شخص  15   304.23 m²   :ورشة العطر  بيت العطور
  اإلماراتي 

7 

 

 :طرق الدفع

 نقداً  .1

 بطاقة االئتمان  .2

 التحويل البنكي  .3

 (AGIS) الجهات الحكومية  د  .4

 5 يبة القيمة المضافة  % ض

 

 

حساب اإليرادات  - للثقافة والفنون اسم الحساب: هيئة د   
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  االمارات د الوطني بنك   اسم البنك

 Emirates NBD Head Office, P.O. Box 777, Deira, Dubai- United Arab Emirates  عنوان البنك  

   IBAN - 9998 501 38 0260 0010 1214AEرقم الحساب مع 

A/C No رقم الحساب البنكي /     1012149998501 

 درهم إمارا  العملة / 

 EBILAEAD سويفت كود

  DUBAI CULTURE AND ARTS AUTHORITY  اسم الحساب

P. O. BOX يد رقم  - الب  115222 

  

 القواعد والقوانين وااللتزام 

، 1وااللتزام بها ع النحو المرفق  الجدول  الخاصة بالطرف األول  باالمتثال للقواعد والقوانين    الطرف الثا يتعين ع  

 أن يتم تغييره أو االضافة عليه أو حذفه أو تعديله من وقت آلخر.  باإلمكانوالذي 

 

استخدام المكان المستأجر أو أي جزء منه، ألنشطة خطرة أو مسيئة أو ضارة أو صاخبة أو غير قانونية أو  للطرف الثا  ال يحق  

  مجاورة. سكان المناطقأو  المالكو لزوار المتحف أو الموظفين أ مضايقةغير أخالقية أو قد تكون أو تصبح مصدر إزعاج أو 

 

 إشعارات 

 الثا االلتزامالطرف  يتعين ع  يجب أن يكون كتابيا و   هذا النموذجبموجب  من الطرف األول  يتم تقديمه    إشعارأي  

 عناوينه. إذا تم إرساله إ به 

  

 القضا   النزاع

يةبفض النزاعات وتفسير وتطبيق القوانين  تختص محاكم د    حال حدوث أي خالف بين    .بهذا الشأن  السا

  الطرفين 

 

 المسؤولية والتعويض 
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   وأن  فق،  االتي تنجم عن استخدامه للمر   الطرف األولالمسؤولية عن فقدان أو إتالف ممتلكات    الطرف الثا يتحمل

أو ضرر  الطرف األول    يعفى أو  لعن فقدان  أو ضيوفالخاصة بممتلكات  للألشخاص  أثناء وجودهم    ها أعضائها 

 شندغة. متحف ال

 بسبب مسؤولية أو مطالبة أو خسارة أو ضرر أو نفقات    وضد أيوموظفيه    الطرف األولبتعويض    الطرف الثا   يقوم  

 .ا النموذجلهذاإلهمال أو سوء السلوك المتعمد أو اإلخالل بشروط أو اإلقرارات 

 أن ينفذ ويحتفظ خالل    الطرف الثا ، يجب ع  بالخدمة  البدء، وقبل  الطرف األولمن قبل    أحد الشروط المطلوبة

عند تقديم خدمات مماثلة للخدمات، و كل    الموكلمستشار  العادة    يحصلهابالتأمينات التي    هذا النموذجمدة  

 .للتأمين تغطية ع األقل المبالغ المحددة  الجدول الزمنيو حالة ع حدة ومع شركات التأمين 

 أو لعدم االمتثال  هذا النموذجخرق شروط    ألسباب  اتهاالحدث وفقا لتقدير   إلغاءبالحق     الطرف األولحتفظ  ي ،

. إمارة  والسالمة  األمن ينلقوان  د

 الطرفينمكتوبة وموقعة من قبل كل من  النموذج تكونا أي تغييرات ع هذ. 

 

 :شروط اإللغاء

 :الشروط التالية قابلة للتطبيق ،يتم استالم جميع اإللغاءات خطيا يجب أن

    يخ المتفق عليه   %25سيتم خصم  من إجما رسوم اإليجار إذا تم إلغاء الحجز قبل يومين من التا

    يخ المتفق عليه ( %10سيتم خصم  أيام إ أسبوع). 3من إجما رسوم اإليجار إذا تم إلغاء الحجز قبل التا

    يخ المتفق 100سيتم خصم كثر من أسبوع من التا  عليه. درهم إمارا إذا تم إلغاء الحجز قبل أ

 5  يبة القيمة المضافة   % ض

  . النموذج قرأت وفهمت وقبلت الشروط المنصوص عليها  هذا  بأ أقر 

  الثا  توقيع الطرف

يخ     التوقيع    األسم   التا

          

  

  

  ختم  

  

  

  

  الشندغة متحف توقيع المخول من 

  

يخ     التوقيع    األسم   التا
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  ختم  
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 شندغة  متحف ال  األحكام والشروط لعقد تأجير الموقع:  1الجدول  

 

 قيود ال

 .يعتبر متحف الشندغة منشأة خالية من التدخين، يسمح بالتدخين فقط  األماكن الخارجية المشار إليها 

 ويجب أن تأ من   الشندغةلحدث وإزالتها  نفس اليوم من متحف ل ، يجب إحضارهاأو الزهور بخصوص النباتات

 ال يسمح للزهور من الحدائق المنزلية. و بائع الزهور.  

  الشندغة المناطق الداخلية أو الخارجية لمتحف  أنواع المواقدأي ال يسمح بالشموع أو . 

  أو أي ممتلكات  الصناديق أو  المعروضاتألي عميل أو ضيف أو مقدم خدمات الطعام نقل المعدات أو  يسمحال

 .للثقافة والفنونأو هيئة د  الشندغةأخرى تابعة لمتحف 

 .ال يسمح بوضع المعروضات الخاصة بالحدث ع منصات المتحف 

  الشندغةال يسمح بالحيوانات الحية داخل متحف . 

  ينةأو الالصقة شرائط اليسمح بال واألعمدة والنوافذ واألشغال الخشبية  المنشأة جدران  أي شيء ع أو  تعليق ال

 .ع حوائط المعارضأو 

  ينة البراقةالهيليوم، المعبئة بغاز بالونات يسمح باالحتفال بالال وطعام  األرز، ورمي ، وقصاصات الورق الملون، وال

 فقاعات الخ. بتالت الزهور، و طيور، ال

  يسمح الحدث. ال يوم قبل أسبوعين من  ينةأي ع  الشندغةالحصول موافقة مسبقة من إدارة متحف يجب 

 من إدارة المتحف.مسبق  نقل األثاث أو األشياء التي تنتمي إ المبنى أو التعامل معها دون الحصول ع إذن ب

  رة  القاعاتالت) غير التي متوفال يوفر المتحف أثاث (كراسي، طاو . 

  خاصةي شحنات رسائل االستالم ألعلی بالتوقيع   هيئة د للثقافة والفنونو الشندغةمتحف موظفي ل يسمحال  

 .رسائل االستالم ع التوقيع  الطرف الثا ع  ويتعينبالحدث. 

   الصحفيةوالمواد ، والصورالفيديو، مثل: اإلعالمية (  التغطياتجميع ب طلب للسماحيجب تقديم.( 

  الثا  مسؤوليات الطرفمن هي للحدث الترحيب وتوجيه الضيوف. 

  صباحا 8:00الساعة  منحجز القاعات موعد يبدأ . 

 

 سيارات القف امو

  حسب المتوفر مواقف سيارات كبار الشخصياتتوجد  . 

   خارجي   موردخدمة صف السيارات غير متوفرة. وإذا لزم األمر، سيتعين ترتيب ذلك من خالل  .  من قبل الطرف الثا

  أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر للمركبات  الشندغةمتحف إدارة وال  للثقافة الفنونهيئة د إدارة ال تتحمل  

مبا المتحف، يجب ع أطراف الحدث طلب المساعدة من   حال حدوث أي ضرر داخل أما  قف السيارات.  امو

 خدمة دعم الطرق. 



 

01رقم اإلصدار:   DC-MUS-06-02  :يخ اإلصدار 2021/ 9/ 1تا  
8 

   لوقوف ملحة  . أما بحال كان هناك حاجة  الشندغةال يسمح بوقوف السيارات  الفترة الليلية  مواقف متحف

فة والفنون ومدير السيارات  الفترة الليلية، فيجب أن يتم اإلبالغ وأخذ الموافقة رسمياً من إدارة هيئة د للثقا 

يقاألمن   (وهذا القانون لن ينطبق ع حاالت الطوارئ). الشندغةمتحف    هوف

 كثر من  دون أخذ الموافقة لمدة    الشندغة متحف  قف السيارات  ا حالة وجود سيارة  مو  ساعة، فيحق   24أ

يق   الخاصة بإزالة السيارة    اتجميع الدفعوستكون  قف.  اموالشرطة د إلزالة السيارة من  باالتصال  المتحف  أمن  لف

 .هامسؤولية صاحبمن 

 

 ، مقدمو خدمات معدات الحدث، إلخ)الحفالت الباعة: (متعهدون

  والفعالياتالتحضيرات الخاصة بالحفالت جميع  بخصوص الشندغةالرسمية من إدارة متحف الموافقة أخذ يجب . 

  صاالت العرض الدائمة أو الخاصة. والشرابالطعام بال يسمح  

 والمعدات والقمامة    الغذائيةالمواد    جميعوإزالة    تنظيفبخصوص    العميلأو    تقع المسؤولية ع متعهد الحفالت

  یوم الحدث.  الشندغةمن متحف 

   وبياضات، وما إ ذلك)   ومقاعدمعدات (طاوالت  الأو  نقل  الخيم أو  الأو    تعهدات لتقديم الطعامالحجز ال يشمل أي 

  الشندغةالخمور محظورة  متحف . 

   ين المعدات     الشندغةيجب إزالة جميع المعدات التي يتم إحضارها إ متحف  نهاية الحدث. ال يسمح بتخ

 . الشندغةالموقع، ما عدا ما اتفق عليه مع إدارة متحف 

   ين ين إ  مع تحديد  المواد  رسمية ب، يجب تقديم قائمة  الموقع    المعدات حالة الموافقة ع تخ مدة التخ

يقه الشندغةمتحف ، ومدير أمن هيئة د للثقافة الفنون / الشندغةالفعاليات لدى متحف إدارة   .وف

   9:00و  الشندغةلمتحف  ساعات العمل  وقت  الحدث وخالل  موعد  قبل  المعدات والتوصيالت  سليم جميع  تيجب  

 . . الشندغة، ما عدا ما اتفق عليه مع إدارة متحف مساءً  8:00حتى  و صباحاً 

  يق ومتعهدي الحفالت اجتماع بين تنسيق يجب  أيام من الحدث.  7وعقده قبل   الثا  الطرف الشندغةمتحف ف

   الشندغة  الخاصة بإدارة متحفمتعهدي الحفالت أرقام التواصل  مسؤولية تزويد جميع    لطرف الثا اتقع ع عاتق . 

   إلی  العقود  نسخة من  وإعطاء    بمتعهدي الحفالتالخاصة    تفاقعقود االاستالم  مسؤولية    العميلتقع علی عاتق

 الحدث. من أیام  7قبل   الشندغةمتحف إدارة 

 خالل الحدث  ناجم عن تقديم الطعام والشراب    التامة عن اي حاالت تسمم أو مرضالمسؤولية    الطرف الثا   يتحمل

 .هيئة د للثقافة والفنونو الشندغةمتحف الموافقة ع إخالء مسؤولية كل من إدارة ، والشندغة متحف 

   إدارة متحف التواصل مع  من    الشندغة يجب  للتأكد  بالحدث  الخاص  التصوير  يق  ف متطلبات  بخصوص جميع 

 إمكانية تحضيرها.  

 بحال توفر المساحة الكافية   الشندغةفرق الموسيقية، واألوركسترا واآلالت الموسيقية العزف  متحف  مكان للباإل .

 باستخدامهاللسماح  والمؤديين  / تغيير المالبس للموسيقيين /    للبس ال تتوفر سوى غرف محدودة    العلم بأنهمع  

 موافقة مسبقة. يتطلب 
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   يط  مناسب  بشكل  لصقها باألرضية  صحيح أو يتم  يجب أن تكون جميع أسالك التمديد محمية بشكل باستخدام ش

يط يجب . أي بقايا لصق "غافر"  . الطرف الثا  تنظيفها من قبلمن الش

   مطبوعة    نسخ  توفيروینبغي    الشندغةإدارة متحف  للحدث إ  تقییمات المخاطر المصاحبة    جميعتقديم  یجب 

 . وإزالتهاتركيب التجهيزات الموقع أثناء 

  

 التجهيزات والتنظيف 

   خارج ساعات العمل وال یمکن ترك المعدات خالل الفترة الليلية   الشندغةال يسمح بتسلیم المعدات إلی متحف

 ألسباب أمنیة. 

  تم العثور عليها.  الخاصة بالمتحف بالوضع الذي المقاعدو الطاوالتيجب ترك جميع 

  الك   وقت الحجزوالتنظيف  للتجهيزات شمل الوقت المطلوبيجب. 

  طعامتنظيف وتنظيف معدات الالو للتجهيزاتال يتم توفير الموظفين. 

   المدخل  خالل  من  ، وليس  فقطمن خالل مناطق التحميل    المعداتيجب أن تتم جميع عمليات التسليم ونقل

تقديم مالحظات التسليم إ غرفة التحكم  . (يجب  فقط  متحفالخالل ساعات عمل  و  الشندغةالرئيسي لمتحف  

 األمني) 

   األماكن وليس   األماكن المخصصة فقط    االخرى  المعداتوالتصوير  وينبغي حفظ الصناديق الفارغة لمعدات 

 بها.مسموح غير الشاغرة ال

 صباحاً  8:00حتى  مساءً   8:00من   تمتد أوقات التجهيز للحدث   

 سيتم    صباحاً   8:00مساًء حتى    8:00بإزالة كافة تجهيزات الحدث خالل الوقت المسموح من     م حال عدم االلتزا

  احتساب مبلغ يعادل قيمة الحجز عن كل يوم تأخير.  

  

ية معدات   السمعية والبص

   ية  السمعية  األجهزةقد یتاح استخدام ، شرط أن یکون المشغل للعميلالمتحف    مساحاتالمتوفرة داخل    والبص

 لألجهزة قد تمت الموافقة علیه من قبل إدارة هيئة د للثقافة الفنون.

   ية    سمعية  أجهزةال توجد سمعية . إذا كان هناك حاجة إ أنظمة  الطرف الثا من قبل  أخرى متاحة لالستخدام  وبص

ية  خارجي. مزود  فيجب التنسيق من خالل بص

 

 

 قوانين األمن 

   ل موظفي  تعيينسیتم األمن  ساعات    الشندغةمتحف  ن  للمر خدمات    لتقديم  عملهمخالل    ولتوفيرفق  ااألمن 

المزعجين  الزوار  یحق لموظفي األمن إبعاد  .  الثا   فبالطر عن المنشأة خالل الحدث الخاص  المطلوبة  معلومات  ال

 خطر. / الضيوف  الموظفينالحدث إذا کان أمن المنشأة / إلغاء أو  /و  بالشرطةاالتصال و الشندغةمن متحف 
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   حتى    التأجيرباعتباره الطرف المسؤول ع اتفاقية    الطرف الثا قبل   عقد التأجير من  المدرج    الشخصيبقى

 نهاية الحدث.

 لطرف الثا سيكون ا   ً يب الذي  وعن جميع األضرار    مسؤوال  حضور  الأو    المتعهدينأو    الثا   يسببه الطرفالتخ

ية أو المبن شاملة، الشندغة متحف موقع  أو المعرض. المساحات أو  ىالمعدات أو القطع األث

   يق أمني إضا لحضور الحدث، فيجب مناقشة الموضوع مع إدارة تنظيم الحدث وإدارة األمن بحال الحاجة إ ف

. أ  7/ هيئة د للثقافة والفنون وقبل  الشندغة متحف    يام من الحدث كحد أد

  

يق أمني  حالة    : يرجى االخذ باالعتبار التا إضاالحاجة إ ف

يق االمني اإلضا أن تتناسب مع قوانين األمن  يجب    ويجب أال تتداخل مع  المتحف    لديع قوانين الف

 .الشندغةمتحف  قوانين

يق أمن يجب    .الشندغةمتحف التنسيق مع ف

   يجب أن يتم التواصل مع مدير األمن   الشندغة  إ استخدام غرفة التحكم األمنية  متحفالحاجة   حال ،

 . مسبقاً  الشندغة متحف

  يق ال حاالت يق أمن  التعاونالحدث  تنظيمطوارئ، يجب ع ف  . الشندغةمتحف مع ف

 يق تنظيم الحدث نسخة مطبوعة عن إدارة المخاطر. (نسخ  ة ورقية) يجب أن يكون مع ف

   يق أمني يق تنظيم الحدث هو المسؤول عن جميع قضايا السالمة واألمن خالل الحدث، بحال لم يتم توظيف ف ف

 إضا لهذا الحدث. 

   كثر من  عدد  إذا كان يق أمني  تعيين    يجب،  شخص  150الحضور المتوقع أ لهذا  الصحة والسالمة والبيئة  إضا /  ف

 الحدث. 

 

 :  يشمل الحجز ما ي

  Flip Chart .لوح كتابة واحد •

 • خدمة الواي فاي. 

 شاشة.و جهاز عرض  •

 وتم ذلك من خالل الحجز المسبق.  )الثقافيين المرشدين حسب توفر• جولة مجانية للمتحف (
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ALSHINDAGHA MUSEUM, DUBAI 
DUBAI CULTURE AND ARTS AUTHORITY 

TRN: 100267612800003 

 
VENUE HIRE AGREEMENT 

 
 
This Booking Agreement (“Agreement”) sets forth the terms between Dubai Culture and Arts Authority 
(“DCAA”) in its capacity as the operator of ALSHINDAGHA MUSEUM and the booking party (“Client”) 
regarding your activity (“Event”). 
 

 
 
CLIENT DETAILS  
Name of 

 
 

Authorized Contact 
Person:  

Address:  

Phone:  Email:  

   

EVENT DETAILS 

Name of Event:  

Date(s) of 
Event:  Anticipated 

Attendance:  

Time Event is to Begin:  Time Event is to End:  

Time Set up is to Begin:  Time Dismantle/Tear 
Down is to End: 

 

 
SPECIAL ACTIVITIES: If you plan on any special activities during the Event, please list them here. 
 
Activity:  Activity:  

Location:  Location:  
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Time:  Time:  

Additional 
Details: 

 

 

 

 
 
The Client agrees to designate one person to be in charge of Event.  The person in charge must be 
present during the entire Event, from Set Up to Dismantle/Tear Down. 
 
If different from the authorized signatory, please provide the name of the person in charge during the 
Event: 
 

Name:  

Phone:  

Email:  

  

 
 
 Seating Orientation 

ALSHINDAGHA MUSEUM VENUE PRICE LIST 
 

 Venue  Venue size Capacity Price purpose 

1 Community Hall 300m² Fits: 150pax 10,000 AED Meetings 
Workshops 
Conference 

Lectures 
Awards 

Gala Dinners 
Training 
Events 

2 Emerging City 392m² Fits: 190pax 8,000 AED Gala Dinners 
Events 
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3  Visitor Center 583 m² Fits: 250Pax 
 

12,000 AED Meetings 
Workshops 
Conference 

Lectures 
Awards 

Gala Dinners 
Training 
Events 

4 Life on Land 31 m² Fits: 25Pax 3,000 AED Meetings 
Workshops 

Lectures 
Training 

5 Al Maktoum 
Residence 

567 m² Fits: 50Pax 25,000 AED Gala Dinners 
Events 

6 Dubai Creek: Birth of 
a City (Cinema) 

120 m² Fits: 44Pax 2,000 AED Meetings 
Lectures 
Awards 

7 Perfume House 
(Perfume Workshop) 

304.23 m² 15Pax 700 AED Workshops 

 
PAYMENT Methods:  

1. Cash  
2. Credit Card  
3. Wire transfer 
4. Government Entities in Dubai (AGIS) 

 5% VAT  

 

Account Name: DUBAI CULTURE AND ARTS AUTHORITY – Revenue Account 

Emirates NBD Bank Bank Name   

Emirates NBD Head Office, P.O. Box 777, Deira, Dubai- United Arab Emirates  Address 

9998 501 38 0260 0010 1214AE  IBAN   

1012149998501 A/C No   

AED Currency 

EBILAEAD Swift Code  
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EBILAEAD DUBAI CULTURE AND ARTS AUTHORITY Account Name   

115222 P. O. BOX  

 
Rules, Regulations and Conduct 
The Client shall observe and comply with the rules and regulations as attached in Schedule 1, which may be 
varied, added to, deleted or amended from time to time. 
 
The Client shall not use the hired Venue or any part of it, for activities which are dangerous, offensive, 

noxious, noisome, illegal or immoral, or which are or may become a nuisance or annoyance 
to Museum visitors or employees or to the owner or occupier of any neighbouring area. 

Notices 

Any notice served under this agreement shall be in writing and the Client shall be sufficiently 
served if sent to the Client by registered post or left at the Client’s address as set out in Schedule 
1.  A notice sent by registered post shall be deemed to be given at the time when in due course 
it would be delivered at the address to which it is sent. 

 

Jurisdiction 

The Client shall be governed by and construed in accordance with the laws of Dubai, U.A.E. The 
parties hereto agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts of the Emirate of Dubai 
for the purpose of resolving any dispute between the Licensor and the Licensee. 

Liability and Indemnity  
 The Client assumes liability for loss or damage to ALSHINDAGHA MUSEUM property that results from 

its use of the facility, and agrees to hold ALSHINDAGHA MUSEUM and DCAA harmless for loss or 
damage to the persons or property of its members or guests while at ALSHINDAGHA MUSEUM. 

 The Client shall indemnify DCAA and its employees and agents against any liability, claim, loss, damage 
or expense arising out of gross negligence, willful misconduct or breach of the terms of or 
representations in this Agreement. 

 Where required by THE ALSHINDAGHA MUSEUM or DCAA, and before commencing the Services, the 
Client must effect and maintain during the term of this Agreement insurances normally taken out by 
a prudent consultant when providing services similar to the Services, and in each case on terms and 
with insurers and with coverage at least to the amounts specified in the cover schedule. 

 DCAA reserves the right to terminate the Event at its discretion due to the breach of terms of this 
Agreement, or for non-compliance with Dubai health and safety regulations. 

 Any changes to this Agreement shall only be in writing and signed by both DCAA and Client. 
 
Conditions for Cancellation 
All cancellations must be received in writing; the following terms are applicable 
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 25% will be deducted from total rental fee if reservation is cancelled two days prior to the agreed date 

 10% will be deducted from total rental fee if reservation is cancelled prior to the agreed date (3 days to a 
week). 

 A deduction of AED 100 will be deducted if the reservation is canceled more than a week prior to the agreed 
date. 

 5% VAT amount.  

 
I certify that I have read, understand, and accept the conditions set forth in this contract. 
 

Client Authorized Signatory 

Name Signature Date 

__________________________
____ 

__________________________
____ 

_________________________
____  

Company stamp 
 
 
___________________________ 

DCAA Authorized Signatory 

Name Signature Date 

_______________________ ____________________________
__ 

__________________________
___  

 

Company Stamp 

_______________________ 
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SCHEDULE 1: ALSHINDAGHA MUSEUM VENUE HIRE TERMS AND CONDITIONS 
Restrictions 

 ALSHINDAGHA MUSEUM is a smoke free facility. Smoking is only allowed at the indicated 
external areas.

 Living Plants or fresh flowers for short-term public Event’s must be delivered and removed the 
same day from ALSHINDAGHA MUSEUM and must come from a florist. No flowers from home 
gardens are allowed.  

 No candles or other naked flames are permitted in either internal or external areas of 
ALSHINDAGHA MUSEUM. 

 No Client, guest, or caterer may move equipment, exhibits, cases, or other property belonging to 
ALSHINDAGHA MUSEUM or DCAA.  

 Exhibit display cases are not to hold any Event related materials.  
 Live animals are not allowed inside ALSHINDAGHA MUSEUM. 
 No taping or tacking of decorations or materials to walls, pillars, windows, woodwork or exhibits.  
 No helium balloons, glitter, confetti, rice, birdseed, flower petals, bubbles etc.  
 Any decorations must be approval by ALSHINDAGHA MUSEUM 2 weeks’ prior the event. Furniture 

or objects belonging to the building may not be moved or handled without permission of the 
Museum management. 

 ALSHINDAGHA MUSEUM and DCAA do not sign for any Event-related deliveries. Client must 
arrange to sign for their deliveries. 

 All media coverage (videos, shoots, press) must fill the media permission forum.  
 Welcoming and guiding guests is client responsibility. 
 Booking of the halls starts at 9:00AM  
 

Parking 
  
 VIP parking spaces are subject to availability. 
 Valet Parking is not available. If required, this would need to be arranged through external vendor 
 Neither DCAA nor ALSHINDAGHA MUSEUM will accept any responsibility for any loss or damage 

to vehicles that use the car park. In case of any damage inside ALSHINDAGHA MUSEUM premises 
the Event parties need to seek assistance from the Road Support Service.  

 Overnight parking is not permitted in ALSHINDAGHA MUSEUM. If overnight parking is required, 
it should be communicated and approved officially by DCAA and ALSHINDAGHA MUSEUM 
security manager and ALSHINDAGHA MUSEUM Security Team (this will not apply for emergency 
cases). 

 In case a car remains in ALSHINDAGHA MUSEUM parking without any information more than 
24hrs ALSHINDAGHA MUSEUM security have the right to call Dubai police recovery services to 
remove the car from ALSHINDAGHA MUSEUM parking. All related payment will be under the car 
owner’s responsibility.  
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Vendors: (Caterers, event equipment service providers, etc)  

 All Catering arrangements must be approved by ALSHINDAGHA MUSEUM  
 No food or beverage is allowed in the permanent or special exhibit galleries.  
 The Caterer or Client is responsible for cleanup and removal of all food, equipment, and rubbish 

from ALSHINDAGHA MUSEUM on the day of the Event.  
 Booking does not include any catering, tenting, transportation, or equipment (tables, chairs, 

linens, etc.)  
 Liquor is forbidden at the ALSHINDAGHA MUSEUM.  
 All equipment brought onto ALSHINDAGHA MUSEUM property must be removed at the end of 

the Event. There is no on-site storage, unless otherwise specified and agreed to by ALSHINDAGHA 
MUSEUM.  

 In the case that the Event’s items storage is approved, the material list and duration of storage 
should be provided officially to ALSHINDAGHA MUSEUM/DCAA event management, 
ALSHINDAGHA MUSEUM security Manager and ALSHINDAGHA MUSEUM security team.   

 All vendor deliveries made prior to the Event date and time must occur during normal THE 
ALSHINDAGHA MUSEUM business hours of 9am to 8pm unless otherwise specified and agreed by 
THE ALSHINDAGHA MUSEUM.  

 A coordination meeting between Event vendors, ALSHINDAGHA MUSEUM and the Client shall be 
scheduled and held 7 days in advance of the Event.  

 It is the responsibility of the Client to provide all vendors with contact information for 
ALSHINDAGHA MUSEUM MANAGEMENT. 

 It is the responsibility of the Client to receive Vendor Agreement of these Booking Terms and a 
copy of such agreement to be provided to ALSHINDAGHA MUSEUM 7 days prior to the Event 
otherwise booking can be cancelled. 

 The Client assumes responsibility and liability for illness resulting from the serving of food and 
drink at ALSHINDAGHA MUSEUM and agrees to hold ALSHINDAGHA MUSEUM and DCAA 
harmless. 

 All AV requirements must be communicated to ALSHINDAGHA MUSEUM Management to 
ascertain if possible. 

 Musical bands, orchestras and stringed instruments may play in ALSHINDAGHA MUSEUM if space 
allows. Please note that only limited dressing/changing rooms are available for 
musicians/performances and their use needs prior approval. 

 All extension cords shall be secured properly or otherwise taped down to the floor with gaffer's 
tape by appropriate vendor. Any residue needs to be cleaned upon removal by the client. 

 All associated risk assessments must be made available to ALSHINDAGHA MUSEUM Management 
and copies must be kept on site during the set up and breakdown of Event. 
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Setup and Cleanup 
 Items cannot be delivered to ALSHINDAGHA MUSEUM outside operational hours nor can 

items be left overnight due to security reasons.  
 The placement of all tables and chairs must be left in the manner in which they were found.  
 Setup and cleanup time must be included in the overall booking time.  
 Staffing is not provided for setup, cleanup and cleanup of catering equipment.  
 All deliveries and materials pickup should happen only from loading-bays not from 

ALSHINDAGHA MUSEUM main entrance during operational hours of ALSHINDAGHA 
MUSEUM. (The delivery notes should be provided to the security control room) 

 Empty boxes of the AV equipment and extra materials should be kept only in the assigned 
places not in other unauthorized empty spaces.  

 Set up hours from 8:00PM till 8:00AM  
 Please note that all event facilities must be removed during the allowed time from 8:00 pm 

to 8:00 am. Any extension of time or failure to vacate the premises at the agreed time shall 
incur an additional fee (equal of booking daily rate). 

AV equipment 
 The use of existing AV equipment within the spaces might be made available to the client, provided 

that the equipment’s operator is previously approved by the DCAA event manager. 
 No other AV equipment is available for the client's use; if AV systems are required they will need to 

arranged via an external vendor. 
 
 

Security 
 During operational hours, ALSHINDAGHA MUSEUM staff will be scheduled to provide security for the 

facility and to provide information about the facility during your Event.  ALSHINDAGHA MUSEUM Staff 
has the right to remove disruptive guests, call law enforcement, and/or terminate the Event if security 
of facility/staff/guests appears to be at risk.  

 The individual listed by the Client as the Responsible Party on the Booking Agreement will stay until 
the end of the Event.  

 The Client will be responsible for all damage or vandalism caused by Client, Vendors or Event 
attendees occurring in or on ALSHINDAGHA MUSEUM premises including, but not limited to 
equipment, artifacts, the building, landscaping or exhibits. 

 Additional security manpower requirement for an event should be communicated to ALSHINDAGHA 
MUSEUM/DCAA event management and security manager minimum 7 days in advance of the Event.  

   In case of additional outsource security: 
 It has to comply and should not interfere with ALSHINDAGHA MUSEUM policies. 
 It has to coordinate with ALSHINDAGHA MUSEUM security team. 

 In the event that it is necessary to use the security control room at ALSHINDAGHA MUSEUM,  the 
manager of security in ALSHINDAGHA MUSEUM must be contacted in advance.  
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 In case of any emergency situations, the event management team should co-ordinate with 
ALSHINDAGHA MUSEUM security team.  

 Event management team should have their risk assignment procedure copy onside with them.  (hard 
copy)  

 Event management team is responsible for all safety and security issues, if they do not hire extra 
security for the Event.  

 If expected attendees will be more than 150, additional security/HSE Host should be hired for the 
event. 

 

Booking includes: 

 1 Flipchart.  

 Wi-Fi access. 

 Projector and screen.  

 Free Tour of the museum (subject to cultural guides availability). 

 

 

  

  


