PÅMELDINGSSKJEMA

UTSTILLERE
Torsdag 11. juni - søndag 14. juni 2020

Utstiller:

_________________________________

Org.nr.:____________________

Kontaktperson: _________________________________

Mobiltelefon: _______________________

Fakturaadresse: _________________________________

Epost: ___________________________

Beskrivelse av utstillers produkter/tjenester og evt. spesielle avtaleforhold:
____________________________________________________________________________________________

OMRÅDE B, C OG D (SE KART)
1. Standplass med telt (ferdig rigget telt levert av Byfesten)
A. 1 stk 3 x 3 meter m/telt, inkl. montering kr 12 000,B. 2 stk 3 x 3 meter m/telt, inkl. montering kr 19 000,C. 3x3 meter gategrunn u/telt (egen vogn eller bil) 9 300,D. 3x6 meter gategrunn u/telt (egen vogn eller bil) 17 000,-

OMRÅDE A OG E (SE KART)
2. Standplass uten telt
A. 3 x 3 meter gategrunn
B. 3 x 6 meter gategrunn
C. 3 x 9 meter gategrunn

kr 6 200,- (kryss av)
kr 11 200,- (kryss av)
kr 16 200,- (kryss av)

Leie av telt: 3 x 3 meter, ferdig oppsatt per stk. kr 2 500,3 x 6 meter, ferdig oppsatt per stk. kr 4 000,-

STRØM:

Uttak for lys, max.:
Strømbehov max.:
Strømbehov max.:
Strømbehov max.:

1000w
16A (3600W)
32A (12,8kw)
63A (25,2kw)

kr 1000,kr 1500,kr 2500,kr. 4500,-

(kryss av)
(kryss av)
(kryss av)
(kryss av)

NB! Utstiller må selv sørge for skjøteledning/trommel for tilkobling til strømskap/boks, inntil 20 meter.

TOTAL LEIESUM inkl. valgt strømbehov, kr _________________ (alle priser er eks. mva.)
Betingelser: Faktura for leie av utstillerplass må betales innen forfall for at påmeldingskjemaet skal være gyldig.
Vedlagt følger betingelser for leie av utstillerplass, som er en del av denne kontrakten.

Dato: __________2020

_____________________________
For Byfesten
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_____________________________
Utstiller

Betingelser for leie av utstillerplass - Byfesten 2020
1. Leie av stand/utstillerplass skal innbetales forskuddsvis. Dokumentasjon på innbetalt leie må kunne forevises for å få tilgang
til utstillerplass i utstillingsperioden.
2. Byfesten disponerer all offentlig gategrunn innenfor sentrumsringen og enkelte plasser utenfor i perioden for gjennomføring
av Byfesten. Denne gategrunn kan av Byfesten fremleies der inntekter bidrar til å gjennomføre arrangementet. Denne avtale
omfatter slik utleie for tidsperiode 11.-14. juni 2020. Avtalen forutsetter at Byfesten har nødvendig godkjenning fra
kommune, offentlige etater og andre involverte parter.
3. Utstiller har ingen anledning til å benytte et større areal enn avtalt. Dersom utstiller – etter gjentatte advarsler –
ikke overholder benyttelse av avtalt areal, har Byfesten anledning til å bortvise utstiller uten kompensasjon eller
tilbakebetaling av innbetalt leiebeløp.
4. Ved ankomst til Byfesten må man registrere seg på Byfest-kontoret, der man mottar et utstillerpass/adgangstegn.
Hver utstiller kan komme inn på Byfestområdet med bil for å losse av sine varer, og har max 20 min. fra registrert
innkjøringstid. Det er ikke tillatt med biler inne på området utover avtalt tid til varelevering. Dersom bilen benyttes
som stand (integrert) ansees dette som et unntak og må avtales spesielt med Byfesten. Man har ikke anledning til å
overnatte i bilen inne på Byfestområdet. Det er opprettet et eget område for utstillerparkering (se kart).
5. Utstiller må selv sørge for å innhente alle tillatelser som skjenkebevilling (evt. utvidet skjenkebevilling), tillatelser
fra Mattilsynet m.m. Vi gjør oppmerksom på at ved skjenking av alkohol skal området være inngjerdet.
Det er leietakers ansvar å dekke denne kostnaden.
6. Utstiller bekrefter herved at virksomhetens forhold som angår brann- og eksplosjonsvernloven, arbeidsmiljøloven
og internkontrollforskriften er ivaretatt og kan dokumenteres overfor rette instans.
7. Salg av kniver, stikkgjenstander eller spraybokser er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å selge popcorn, sukkerspinn
eller baconsnack. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker og lignende må
utføres uten sjenanse for nabostands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til Byfesten, som har avgjørende myndighet.
8. Utstiller er ansvarlig for renhold, søppel og sanitære forhold innenfor og rundt sitt eget område. Byfesten forbeholder seg
retten til å etterse at all søppel på og rundt området fjernes, og eventuelt iverksette rydding for utstillers regning dersom
utstiller selv ikke sørger for dette. Plassen skal tilbakeleveres til Byfesten i den stand den ble utleid, fri for søppel, plakater
og lignende, senest mandag kl. 08.00.
9. Framleie av plassen evt. splitting av stand er ikke tillatt. Plakater kan ikke settes opp utenfor tildelt utstiller-areal.
Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
10. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjemaet er utfylt og i bekreftet stand. Påmeldingen er da bindende og utstiller
hefter for den totale standleie og registreringsavgift. Byfesten tar siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass. Byfesten
har anledning til, uten å angi grunn, å avvise påmeldinger.
11. Byfesten forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis Byfesten
blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt.
12. Pga. merverdiavgiften plikter utstiller som skal selge direkte til forbruker å være registrert i avgiftsmanntallet hos
Fylkesskattesjefen. Utenlandske utstillere som skal selge gjenstander direkte til forbruker, må av samme grunn være registrert
hos Fylkesskattesjefen gjennom avgiftspliktig norsk representant. Utenlandske utstillere som ikke omfattes av EØS-reglene
og som skal selge produkter direkte til forbruker, må etter gjeldene regler ha arbeidstillatelse.
13. Tekniske papirer inneholdende reglement, stand-plassering, bestillingsskjemaer og prislister følger med i Byfest–mappen.
14. Denne avtalen er utstedt i to kopier, én til hver av partene.

Dette dokumentet er lest og bekreftet.

Dato:____________

Navn:____________________________________________
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