BETINGELSER JULEMARKED
1) Påmelding gjøres via skjema innen 1. desember 2020. Påmelding er bindende, og det forutsettes at
informasjonen gitt i påmeldingsskjemaet er korrekt.
2) Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger.
3) Deltakeravgift og leie av standplass faktureres forskuddsvis. Viderefakturering av utstyr og strøm faktureres
forløpende etter bestilling. Deltagelse på markedet og levering av utstyr og strøm forutsetter at tilsendte
faktura er betalt innen betalingsfristen. Bestilling av strøm og utstyr gjøres i eget skjema etter påmelding.
4) Deltakeravgiften refunderes ikke ved avmelding etter påmeldingsfristen 1. desember.
5) Matprodusenter må ha nødvendige tillatelser fra Mattilsynet. Virksomheten må være meldt og registrert
(godkjent) av lokalt mattilsyn. Ved påmelding oppgis produkter/råvarer til arrangør som bruker informasjonen i
en felles søknad til Mattilsynet for midlertidig frembud av matvarer.
6) Utstiller plikter å holde åpent fra arrangementets åpnings- til avslutningsklokkeslett. Opp- og nedrigg foregår
før åpning fredag, og etter stenging søndag.
7) Utstiller må selv sørge for at det er ryddig i og rundt egen utstillerplass. Ved arrangementets slutt skal
standplassen forlates ryddet og fri for søppel. Leid utstyr skal etterlates fri for dekorasjoner, tape o.l. I tilfelle
forsømmelser forbeholder arrangøren seg retten til å foreta nødvendig opprydding for utstillers regning.
8) Utstiller er ansvarlig for skader som påføres telt eller annet leid utstyr. Dette erstattes på utstillers
bekostning.
9) Plassering på området tilvises av arrangøren så frem til at annet ikke er avtalt.
10) Utstiller sørger for montering, demontering og transport av egne varer hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
11) Parkering av kjøretøy er ikke tillatt på markedsområdet. Tilkjøring/utkjøring ifm. opprigg/nedrigg foregår
innenfor bestemte tidspunkt (se punkt 6). Utstiller må selv sørge for p-plass til egne kjøretøy.
Er stand innlemmet i bil, eller er andre tilpasninger nødvendig (kjølebil), ber vi om at du kontakter arrangør
omgående for å avklare mulig tilrettelegging/leie i nærheten.
12) Arrangøren påtar seg ikke ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Siden arrangementet
er spredd vil det ikke være vakthold.
13) Alt teknisk utstyr skal være godkjent, og utstiller er forpliktet til å følge arrangøren sine henvisninger for
tilkobling. Skadet, ikke godkjent utstyr eller utstyr som kan utgjøre fare for publikum etc. skal umiddelbart
fjernes fra området. Utstiller er ansvarlig for brannsikkerhet på sin stand.
14) Utstiller plikter å følge norsk lov når det gjelder krav knyttet til omsetning og kontantstrøm., og er selv
ansvarlig for å tilfredsstille Skatteetatens krav til dokumentasjon av omsetning, merverdiavgift o.l.
15) Utstiller plikter å melde omsetning til arrangøren.
16) Arrangøren kan i ettertid ikke bli holdt ansvarlig for tredjepart sine skader eller lignende. Det er utstiller
som må skaffe de nødvendige forsikringer som trengs for utstillers virke på markedet.
17) Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse markedet. Ved avlysning blir innbetalt deltakeravgift
refundert utstiller.

