Foreninger, kor, korps i Drammensområdet inviteres til å delta med stand på
Elvefestivalen, i parken fra fredag 26. – søndag 28. august 2016
Elvefestivalen arrangeres i år for 26. gang og er det største enkeltstående kulturarrangement i
Drammensregionen, hvor målet er å skape en folkefest. I fjor var det publikumsrekord - folk kom
i tusenvis for å se eller delta på de mange aktivitetene.
Lag og foreninger inviteres til aktiviteter i Drammen Park
Drammen park vil i år som tidligere være aktivitetsarena for lag og foreninger. Vi tilbyr
standplass for lag og foreninger til kun kr 750,- + lovpålagt mva. med/uten strøm inntil
1500W.
Lag/foreninger
Vi oppfordrer dere til og presentere dere vanligvis holder på med. De er viktig å involvere alle
medlemmene av foreningen. Tenk også over hva som vil trekke til seg publikum – bruk
fantasi. Det er ingenting i veien for at dere styrker foreningens økonomi ved å selge kaffe/saft
etc. under deres eget arrangement, dog ikke ren kommersiell drift. Husk å melde inn deres
behov for strøm. Ved salg av næringsmidler må tillatelse innhentes fra Mattilsynet. Dessuten
er alle som bruker strømførende apparater pålagt å ha med brannslukningsapparat.
Hva vil arrangøren gjøre
Elvefestivalen vil markedsføres aktivt, i Drammens Tidende, dt.no, www.elvefestivalen.no,
www.drammen.no Drammen nasjonale medier. Vårt mål er at publikum i Drammen og
regionen for øvrig skal få oppleve mangfoldet blant lag og foreninger og at vi sammen skal
skape en folkefest.
Hvordan skal foreningen melde seg på:
Fyll ut vedlagte skjema og returner dette til post@bvd.no
NB. Ingen vil få tillatelse til å sette opp telt eller tildelt plass før kl. 12:00 på fredag 26.
august.
Velkommen.
Med vennlig hilsen
Elvefestivalen 2016

Vennligst fyll ut vedlagte skjema og returner det til Byen Vår Drammen e-post:
boder@bvd.no

Foreningens navn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer:
Telefon:
E-post:
Ønsket areal:
Strøm ja/nei:
trenger:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________
Sted: ___________________________
____________ Mobiltelefon: _________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______
___________watt (max 1500 watt) enten kaffetrakter eller vaffeljern.

Husk å ta med skjøteledning
Kun de som melder fra om strømbehov får strøm
Vi kan tenke oss å lage følgende type arrangement:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Vi selger ikke spraybokser, sprayspagetti, metallballonger eller lignende. Vi selger ikke
våpen av noe slag, som kniver, slagvåpen eller skytevåpen.
Vi har innenfor vårt område ansvar for å fjerne avfall, under og etter arrangementene
og om nødvendig forestår vask av arealene og reparasjon av eventuelle skader. Vi
ønsker heller ikke at popcorn skal brukes som giv-a-ways, da det kastes rundt i parken
og forsøpler.
Avfall skal samles i sekker og legges i avfallscontainer i parken. Container blir plassert
i ved kjøkkeninngang Rica Park Hotel. Gjenglemt søppel vil bli fakturert for
avfallskostnader.

For foreningen:
_________________________
Signatur

________________
dato

