Påmeldingsskjema for utstillere
Elvefestivalen 26 – 28 august 2016
Elvefestivalen er det største årlige festivalarrangementet i Drammensregionen.
Festivalen samler mellom 130-150.000 mennesker over tre dager.
Hos oss finner du bl. a nasjonale og internasjonale artister, små intimkonserter, båtrace, veteranbilløp,
dragebåtfestival, tivoli, skattejakt osv.
For program se: www.elvefestivalen.no.
SØKNADSFRIST: 1 juni 2016
Søknader mottatt etter denne dato vil IKKE vurderes!
Påmeldingsskjema sendes til: boder@bvd.no
(Alle opplysninger MÅ fylles ut)
Utstiller: _____________________________________________________
Foretaksnummer/Fødselsnummer: ________________________________
Kontaktperson: _______________________________Mobiltelefon: _______________________
Postadresse:_______________________ __________Postnr/sted:_______________________
E-post: ________________________________________________
Vennligst kryss av for varegruppe/-kategori:
Poncho/jakke

Spekemat

Vårruller

T-skjorter

Bakt potet

Indisk mat

Lakris

Grillmat

Asiatisk mat

I tillegg vil jeg selge:

Betingelser: tilsendt faktura MÅ betales innen betalingsfrist torsdag 4 august 2016. Tildelt plass
som IKKE er betalt innen fristen mister retten til plass på Elvefestivalen og plassen selges på nytt!
Vedlagt følger betingelser for leie av standplass, som en del av denne kontrakten

Vi vil gjerne delta på Elvefestivalen 2016 og ønsker å disponere:
1. Standplass inkl strøm max 1000W
A. 1 stk 3 x 3 meter kr. 8.000,- (kryss av)
B. 2 stk 3 x 3 meter kr. 13.000,- (kryss av)
C. 3 stk 3 x 3 meter kr. 17.000,- (kryss av)
D. Leie av gategrunn etter avtale (kvm og pris)
E. Leie av trebod Bragernes Torg (3x3 m)
2. Jeg har følgende behov for strøm:
A. Strømbehov 16A (3600W) kr. 750,- (kryss av)
B. Strømbehov 32A (12,8 kw) kr. 1.500,- (kryss av)
C. Strømbehov 63A (25,2 kw) kr. 3.500,- (kryss av)
230 V
400 V
Alle priser er eks. mva.
Utstiller må selv sørge for skjøteledning/trommel for tilkobling til strømskap/boks.
Annet - beskrivelse av utstillers produkter/tjenester:
_________________________________________________________________
TOTAL LEIESUM inkl. valgt strømbehov, kr ___________ (alle priser er eks. mva)

Betingelser for leie av utstillerplass - Elvefestivalen 2016
1. Elvefestivalen disponerer all offentlig gategrunn i sentrum og enkelte
plasser utenfor i perioden for gjennomføring av Elvefestivalen. Denne gategrunnen kan av
Elvefestivalen fremleies der inntekter bidrar til å gjennomføre arrangementet. Denne avtalen
omfatter slik utleie for perioden 26 - 28 august 2016. Avtalen forutsetter at Elvefestivalen har
nødvendig godkjenning fra kommune, offentlig etater og andre involverte parter.
2. Utstiller har ingen anledning til å benytte et større areal enn avtalt. Dersom utstiller - etter
gjentatte advarsler - ikke overholder benyttelse av avtalt areal, har Elvefestivalen anledning til å
bortvise utstiller uten kompensasjon eller tilbakebetaling av innbetalt leiebeløp.
3. Det er ikke tillatt med biler inne på området utover avtalt tid til varelevering. Dersom bilen
benyttes som stand (integrert) anses dette som et unntak og må avtales spesielt med
Elvefestivalen.
4. Utstiller må selv sørge for å innhente de nødvendige tillatelser fra mattilsynet,
www.mattilsynet.no/skjema
5. Etter avtale med brannvesenet er alle pålagt å ha brannslukningsapparat , 6 kg på sin plass. Og
de av dere som bruker frityrkoker, eller annen bruk av varm olje må ha brannslukningsapparat av
Type F, merket med A21 eller høyere.
6. Utstiller bekrefter herved at virksomhetens forhold som angår brann- og eksplosjonsvernloven,
arbeidsmiljøloven og skatteetaten er ivaretatt og kan dokumenteres overfor rett instans.
7. Salg av kniver, stikkgjenstander, spray-/spagettibokser og metallballonger er ikke tillatt. Ved
salg av nevnte gjenstander vil man kunne bortvises uten refusjon. Demonstrasjoner, utdeling av
vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterkere og lignende må utføres uten sjenanse
for nabostands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til Elvefestivalen, som har avgjørende
myndighet.
8. Utstiller er ansvarlig for renhold, søppel og sanitære forhold innenfor og rundt sitt eget område.
Egne søplekonteinere blir utplassert og skal benyttes. Elvefestivalen forbeholder seg retten til å
etterse at all søppel på og rundt området fjernes, og eventuelt iverksette rydding for utstillers
regning dersom overnevnte ikke overholdes. Plassen skal tilbakeleveres til Elvefestivalen i den
stand den ble utleid, fri for søppel, plakater og lignende senest kl.20.00 søndag 28.august, om ikke
annet er avtalt med Elvefestivalen.
9. Framleie av plassen, evt. splitting av stand er ikke tillatt. Plakater kan ikke settes opp utenfor
tildelt standardareal. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.

10. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjemaet er utfylt og bekreftet med signatur fra
utstiller. Påmelding er da bindende og utstiller hefter for den totale plassleie.
11. Elvefestivalen tar siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass. DEF har anledning til, uten
grunn, å avvise påmeldinger.
12. Elvefestivalen forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere
påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt.
13. 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 gjeldende regler ha arbeidstillatelse.

___________________
Dato

_______________________________
Tove-Beate Ellingsen - Elvefestivalen

________________________________
Utstiller

