REGLEMENT FOR UTSTILLERE
1. Utleie av standplass
Alle utstillere er velkommen til Åsgårdstrand. Vi ønsker primært å ta vare på norsk egenart, kystkultur og
tradisjoner. Innslag av eksotiske varer tar vi gjerne med, dog i begrenset omfang.


Vi forbeholder oss retten til å godkjenne utstillere og vareutvalg.

Utstillere er selv ansvarlig for å følge vanlige regler om kjøp og salg, sørge for nødvendige meldinger og
tillatelser fra offentlige myndigheter der det måtte være påkrevet.
De vanlige regler som gjelder på marked, gjelder også hos oss:



Reklameforbud mot rusmidler.
Gjeldende politivedtekter.

Dersom styret for Dagene finner at interessen for Åsgårdstrandsdagene er for liten, forbeholder styret seg
retten til å avlyse Dagene og markedet, En slik avgjørelse tas i god tid og info vil bli gitt interesserte i tide.

2. Priser, påmelding og betaling av leie






Påmelding skjer på påmeldingsskjema på vår hjemmeside,
Priser står på påmeldingsskjema.
Påmelding er bindende og utstilleren hefter for den totale standleien, dette også dersom utstilleren
uteblir. Standleien skal være betalt ved ankomst.
Merverdiavgift.
Blir ikke faktura betalt ved forfall, blir utstiller overført til venteliste.

Åsgårdstrandsdagene er fra 2017 pliktig til å betale merverdiavgift. Standplassleien og strøm vil derfor bli tillagt
25% mva,
Ved avmelding senere enn 3 uker før Dageme, beholdes kr. 500,- + mva. av innbetalt beløp. Skulle markedet
bli avlyst, jfr punkt 1, refunderes innbetalt beløp i sin helhet.

3. Standplass
Vi leier ut plasser som angitt på oversiktskart på hjemmesiden Vi forsøker å ta vare på gamle og faste utstiller i
den grad der er mulig. Med gamle og faste utstillere mener vi utstillere som har deltatt på Dagene gjennom
flere år. Utstillere må ha med egne telt, bord og disker.

4. Strøm
 Alle som skal ha strøm må huske på å angi dette på påmeldingsskjema.
 Ta med skjøteledninger.
Vi må av hensyn til strømforsyning plassere de med stort strømbehov samlet.

5. Sikkerhet og fremkommelighet
Av hensyn til utrykningskjøretøyer må vi sørge for god fremkommelighet.
Telt må sikres med hensyn til vind.

6. Innsjekking
Innsjekking forgår fredag fra kl. 12.00 til kl. 20 00 eller lørdag fra kl. 08.00.
Kvittering for betalt leie skal fremvises ved innsjekking. Alle utstillere må være klare til å åpne når markedet
starter lørdag kl. 11.00.
All innsjekking foregår ved info/servicevognen. Utstillere vil bli fulgt til sin utstiller/standplass.
Ingen kan avslutte salg eller ta ned standen før markedet stenger søndag kl. 17.00
Dersom plassen ikke er tatt i bruk til åpningen av markedet, kan plassen leies ut til andre.

7. Transport, parkering, søppel og opprydding
Utstillere er selv ansvarlig for transport, montering, nedpakking og bortkjøring av egne varer.
Biltrafikk i utstillingsområdet i markedets åpningstid, er ikke tillatt
Arrangøren sørger for renhold av utendørs publikumsområde, men utstillere er selv ansvarlig for egen søppel,
flat pakket papp kan imidlertid kastes i egen container.
Spesialavfall som f.eks. matolje skal fjernes av utstiller.

8. Forsikring, skade og vakthold
Arrangøren sørger for vakthold nattetid men påtar seg ikke ansvar for varer, utstyr eller 3.persons eiendeler.
Den enkelte utstiller må selv sørge for nødvendige forsikringer. Utstiller er ansvarlig for skade som voldes av
utstillers folk, produkter eller lignende.

9. Brudd på våre markedsregler
Ved overtredelse av reglene risikerer utstiller å bli bortvist fra området.
Det gis i slike tilfeller ingen kompensasjon.

Åsgårdstrandstrand, 1. desember 2018
Styret i Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene.

