Tilmelding Gårdbutikområde - Lejeaftale
Horsens Dyrskue & Madmarked d. 19. og 20. juni 2021
Firmaoplysninger (standlejer):

Kontaktoplysninger (standlejer):

Firma:

Kontaktperson:

Branche:

Tlf.:

Adr.:

Mob.: (gerne det nr. I kan træffes på ude på pladsen)

Postnr.:

By:

Standplads: 3x3m. stand i Gårdbutikområde

E-mail:

Pris: 850 kr. ex. moms

inkl. telt, gulv, 2 standard borde m. dug og reol

Vi ønsker at deltage som udstiller/standlejer
med følgende aktivitet/produkt:
Vil I uddele smagsprøver?
Vil I sælge produkter?

Ja
Ja

Nej
Nej

Ønskes et aktørskilt? (195 kr. ex. moms)
Navn på skilt (udstillernavn/virksomhed)

Ja

Nej

El:

Tilslutning og forbrug betales af udstiller!
Priser ex moms

Ønskes El?

Ja, alm. 240V (300 kr.)
Ja, CEE-stik 16a (1.000kr)
Nej

Ved 240V vil man få et almindeligt udtag udleveret så husk selv at medbringe forlængerledning til at
dække jeres behov. Såfremt I skal have mange og større el apparater opkoblet som store kølere
o.lign. vil det kræve et CEE-stik.

Andre varmekilde (fx gas):

Eget ansvar, at udstyr lever op til de brand- og
sikkerhedsmæssige krav, der stilles på dette område

Særlige forhold:

Ønskes camping kr. 400,00

OBS – UNDERSKRIVES PÅ NÆSTE SIDE

VEND

Uddrag af betingelser for Horsens Dyrskue & Madmarked 2021:
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Horsens Dyrskue & Madmarked har til formål at være et mødested mellem land og by, hvorfor vi opfordrer alle vores
udstillere og stadeholdere til at bidrage til den gode og involverende formidling.
Åbningstider for stande er lørdag d. 19. juni kl. 09 – 18 og søndag d. 20. juni kl. 09 – 16. Pladsen åbner kl. 08 begge dage
Man er forpligtet til at holde sin stand åben og aktiv i hele skuets åbningstid; det er ikke tilladt at åbne senere eller at lukke
ned før tid
Opstilling af stand kan påbegynde fredag d. 18. juni kl. 8; alle stande skal være klar til evt. inspektion lørdag d. 19. juni kl. 8
Al inventar som køl/frys, borde (foruden de bestilte), stole, rengøringsartikler m.m. står standlejer selv for at medbringe
Man må som stadeholder gerne servere smagsprøver dog ved drikkevare max 6 cl. Man må også gerne sælge produkter,
det er dog ikke tilladt at give eller sælge færdige måltider, pølser, kaffe o. lign til nydelse på pladsen, medmindre andet er
aftalt i kontrakten her.
Reklamation og præsentation må kun finde sted inden for egen lejet stand og evt. højtaleranlæg mm. må ikke kunne
genere nabostande.
Opstilling af stand, flagning m.m. skal foretages på en sådan måde, at det ikke er til gene for nabostande og eventuelle
brandveje o.lign.
For udstillingen gælder, at udstillerne selv må tegne forsikring. Hver standlejer står til ansvar overfor loven om udstillinger
Såfremt der skal indhentes nødvendige tilladelser, er det standlejers eget ansvar
Det er stadeholders eget ansvar, at al medbragt materiel overholder de pågældende regler og krav inkl. i tilfælde af
benyttelse af gas/gasblus, gril osv. Er tilladelser mv. ikke på plads ved brandgennemsyn kan det pågældende materiel
kræves fjernet for standlejers regning.
Standlejer skal til enhver tid leve op til Fødevarestyrelsens krav i forhold til hygiejne i forbindelse med tilberedning af mad
mm: www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Hygiejne_og_indretning/Regler%20om%20hygiejne/Sider/Ny%20_ovgivning.aspx
Standlejer er forpligtet til at overholde Arbejdstilsynets regler. Læs mere på: www.arbejdstilsynet.dk
Standlejer skal sørge for at have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for egne medarbejdere og en erhvervsansvarsforsikring
Enhver risiko for det udstillede, med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel før, under
som efter arrangementet, bærer standlejer selv. Standlejer er ligeledes ansvarlig for eventuelle skader, der påføres
personer, dyr, genstande osv. på grund af fejl eller forsømmelse fra standlejers eller personales side. Dertil er standlejer
under opstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande.
Al færdsel på Dyrskuepladsen er på eget ansvar og skal ske hensynsfuldt. Dyrskueledelsens anvisninger skal til enhver tid
fuldt ud efterkommes. Dette inkluderer også ift. kørsel, parkering og sikkerhed.
Dyrskuet påtager sig intet ansvar for uheld eller forsinkelser ved forsendelser eller opstilling og nedtagning af de udstillede
genstande
Nedpakning af egen stand står standlejer for efter lukketid søndag. Standlejer skal aflevere standen i opryddet og rengjort
stand. Det betyder også, at al affald inkl. skraldesække, papkasser mv. skal lægges i de opstillede affaldscontainere. Såfremt
standlejer ikke har efterladt standen i opryddet tilstand, eftersendes en regning for oprydning på 600 kr. ex moms
Affaldscontainere er opstillet på pladsen nær hestestaldene og ved Schüttesvej. Heri skal al affald lægges.
Udstilling af genstande/maskiner skal være på plads ved skuets åbning og må ikke fjernes derfra, så længe skuet varer.
Der er vagt på pladsen fredag og lørdag aften og nat.
Forhold, der ikke omfattes af ovenstående afgøres af dyrskuets ledelse. Vi forbeholder os retten til ændringer.
Som standlejer kan man mod henvendelse få udleveret 4 entrébilletter til Dyrskuet 2021
Såfremt standlejer senere end d. 3. maj 2021 vælger at opsige lejeaftalen, afregnes standlejer for det fulde beløb af
lejeaftalen.
Foreningen Land & by ØSTjylland står for afviklingen af Horsens Dyrskue & Madmarked. Alle udstillere på Horsens Dyrskue
& Madmarked opkræves udover standlejen og obligatoriske udgifter, 100 kr. i kontingent til denne forening, der skal
betales inden d. 19. juni 2021. Man er dermed med i foreningen Land & By ØSTjylland og har stemmeret ved foreningens
Generalforsamling.

Opstilling af stand kan påbegyndes fredag d. 18. juni 2021 kl. 08.00.
Grunden megen trafik på pladsen lørdag morgen, vil vi gerne opfordre til at opstilling af
stande er færdiggjort fredag aften kl. 20.00.
Dato:

Underskrift (standlejer):

