Påmeldingsskjema
13.10 - 14.10 2018

2018

Firmanavn
Adresse
Mobiltlf.

Telefon
E-post

Standstørrelse
Stand nr. 1

Stand nr. 2

Stand nr. 3

2,40 x 2,40
7,0 m2

2,40 x 3,60
10,5 m2

2,40 x 4,80
13,9 m2

Hva selges/
presenteres

Utstyrsbehov
Trenger strøm

Andre behov:

Størrelse og
utstyrsbehov
ved egen/
annen stand

Påmelding:

Stand nr. 1

kr. 1.250.-

Stand nr. 2

kr. 2.500.-

Stand nr. 3

kr. 3.750.-

Annen stand

etter avtale

Strøm

kr. 300.-

Registrering

kr. 500.-

Lofothallen AS
Lekneskroken 7
8370 Leknes

Følgende inngår i standleien:
Et bord 75 x 180, eventuelt en stol (det er ikke lurt å sitte på stand),
4 adgangskort, ønskes ﬂere må det opplyses om dette under
utstyrsopplysninger. Ekstra adgangskort koster kr. 25.pr.stk.
Vi gjør oppmerksom på at det er ustillers plikt å innhente nødvendige
tillatelser fra Mattilsynet dersom smaksprøver deles ut på stand.
tlf.
mob.
faks.

76 08 97 60
908 21110/ 473 11112
76 08 50 02

epost. post@lofothallen.no
web. www.matfestivalen.net

Reglement for Matfestivalen i Lofoten
1.
Bestilling av standplass skjer skriftlig. Ved avbestilling refunderes ikke registreringsavgiften, ved avbestilling senere enn ﬁre
uker før Matfestivalen refunderes ikke standleie. Dersom festivalen av tvingende grunner
(force majeure) må avlyses, refunderes ikke registreringsavgift og standleie.
2.
Matfestivalen er åpen for utstillere som presenterer lokale matprodukter fra Nord-Norge
(fylkene Nordland, Troms og Finnmark) eller andre produkter i tilknyttning til dette.
3.
Det er ﬂere typer stander, og de ﬂeste har tre vegger, bakvegg og sidevegger. Utstillere må selv sørge for innredning på standen.
Lofothallen AS kan være behjelpelig med utleie av utstyr, f.eks. ekstra bord, stoler, dekketøy etc. Valgt standstørrelse er de
kvadratmeter utstilleren har til rådighet, dvs. selve standen + 0,5 meter foran stand. Ønskes større plass, eventuelt foran stand, skal
dette avtales på forhånd. Kvadratmeterpris er da kr. 250,- pr. ekstra m2.
4.
Registreringsavgiften betales ved påmelding, standleie skal være betalt før innﬂytting på stand. Alle priser er ekslusiv
merverdigavgift. Deling av stand er mulig, dette ordnes leietakerne seg i mellom, og dette opplyses på påmeldingsskjemaet.
Alle som deler stand betaler egen registreringsavgift, og deler på standleien.
5.
Framleie av standplass er ikke tillatt. Kafé eller kioskvirksomhet fra standen skal avtales med Lofothallen AS.
Salg av drikkevarer er forbeholdt festivalkafeen, med mindre det er innhentet tillatelse til dette på forhånd.
Vareprøver og reklamemateriell kan kun utdeles fra egen stand. Det er ikke tillat å selge egne produkter fra andre steder enn ved
egen standplass. Bruk av lydanlegg på standen må avtales med Lofothallen AS,
lydanlegg må ikke forstyrre arrangøren eller andre utstillere.
6.
Opprigging på standen skal følge oppsett som blir utsendt ved påmedlingen, dog må stand være ferdig senest 1 time før
Matfestivalen åpner. Nedrigging skal IKKE påbegynnes før festivalen er ferdig, og standene skal være bemannet så lenge
Matfestivalen holder åpent. Utstiller må selv sørge for transport av messeutstyr, mellomlagring kan i noen tilfeller aksepteres,
men må avtales med arrangøren.
7.
Kildesortering av avfall. Det blir satt ut containere/ dunker på ulike plasser i hallen, alt avfall skal kildesorteres. Ved utﬂytting av
stand skal alt avfall være fernet og anbragt i riktig container/ søppeldunk.
8.
Utstilleren er erstatningspliktig for skade utstilleren påfører bygning, eller noe av det utstyret som leies eller tilhører standen. Skade
skal straks varsles til arrangøren. Bruk av festivalens logo i egen markedsføring skal avtales med arrangøren.

Arrangørens plikter:
• Arrangøren besørger renhold av publikumsområder, og håndterer bortkjøring av avfall fra containere og søppeldunker.
• Arrangøren besørger nødvendig vakthold i hallen utenom festivalens åpningstider.
• Festivalkontoret vil være bemannet under hele festivalens åpningstid, telefonnummer til festivalkontor utleveres sammen
med adgangskort.
• Arrangører sørger for all markedsføring av festivalen, og håndterer kontakt med presse når det gjelder alle praktiske opplysninger
om arrangementet. Alle utstillere kan delta med annonse i magasin/ innstikk til avis, informasjon om priser sendes separat.
• Arrangøren leverer ferdig rigget stand i henhold til de spesiﬁkasjoner som er gjort på bestillingsskjema, utfyllende
monteringshjelp og dekorasjonshjelp kan leies. Dette kommer da i tillegg til ordinær standleie.
• Ved uforutsette hendelser, eks. feil med standmateriell, strømbrudd er det arrangørens plikt å rette dette opp så fort som
praktisk mulig.
• Åpningstider på festivalen er følgende:
Lørdag 11:00 - 17:00
Søndag 12:00 - 17:00

