Vilkår for leie av standplass ved Ålesund Båtfestival
1. Leietaker forplikter seg til å holde orden på og rundt sin stand til enhver tid.
2. Det er ikke lov å parkere biler på oppstillingsplassen. Unntaket er salg direkte fra bil.
3. Alle stands og områder rundt skal til enhver tid være ryddige.
4. En kan kjøre inn og starte opprigging fra klokken 08:00, og bilen må være fjernet innen klokken 10:00 for å
unngå bøtelegging.
5. Leietaker skal følge pålegg fra festivalens funksjonærer. Dersom en ikke gjør det, kan en bli bortvist fra
festivalområdet for resten av uken uten kompensasjon / refusjon av leien.
6. Musikk fra standen er kun tillatt etter avtale med festivalen v/ standansvarlig.
7. Salgsbod / stand skal plasseres i gaten innenfor oppmerket felt. Fortauet, plass utenfor, på for- og bakside og
ved siden av standen, på fotgjengerovergang eller gjennomfartslommer skal på ingen måte blokkeres av
leietaker. Sikkerhetshensyn.
8. Oppstillingsplasser som ikke er benyttet innen klokken 10:30, kan bli tildelt andre for den aktuelle dagen,
uten at den opprinnelige leietakeren kompenseres for det. De som har blitt tildelt plasser på denne måten, har
ikke rett på plassen for andre dager enn den de er tildelt den for.
9. Det er et generelt parkeringsforbud i utleieområdet under festivalen. Overtredelse kan medføre bøtelegging.
10. Eventuelle tak over standen skal være hvite.
11. Plassen kan ikke gis videre til andre, verken i form av framleie eller at en gir plassen til andre uten
kompensasjon. Dette for at de som ikke har fått plass skal kunne leie ubenyttede plasser fra Ålesund
Båtfestival.
12. Salg av softgun, t-skjorter med støtende tekst, spray med skum/farge, stikkvåpen/våpen som er ulovlig i
norge, er forbudt å selge under Ålesund Båtfestival.
13. De som leier plass med telt, er forpliktet til selv å sørge for at det er et godkjent pulver brannslokningsapparat i teltet til enhver tid.
14. G.A.D er ikke ansvarlig for tap av noe slag som følge av skade eller tyveri på og i salgsboder og telt.
Festivalens vakthold er ikke noen garanti mot slike uhell.
15. Utdelt plassbevis skal henges godt synlig på salgsstanden, og skal henge oppe under hele festivalen.
16. Brannkummer i gaten skal ikke blokkeres på noen måte (merket på kartet med o).
17. Standansvarlig kan både før og under festivalen flytte en leietaker fra anvist sted til et nytt sted.
18. All distribusjon av næringsmidler (mat, drikke, godteri osv.) skal være godkjent av
Næringsmiddeltilsynet.Leietagere som tilbyr næringsmidler (mat, drikke, godteri osv) forplikter seg til å dekke
til underlaget i standen slik at dette ikke tilsøles. Fettutskiller skal brukes.
19. Åpningstiden er som følger: onsdag-lørdag 10-22
Kontaktperson:
Geir Østensen G.A.D Partner as geir@ostensen.org 92247849

