Tilmelding til Sydhavsøernes Frugtfestival
Standplads i madudsalgsteltet
Sakskøbing den 16. og 17. september 2017
Seneste mulighed for tilmelding er 1. juli 2017
Firmanavn:
Kontaktperson:
Mobilnummer:
Adresse:
Telefon:
Kontaktmail:

Teltstandplads i madudsalgsteltet:

Teltet leveres af prof. teltudlejningsfirma, er således stormsikret mv. Teltet er hvidt. Opsættes på
asfalt.
• Undertegnede virksomhed tegner sig for en teltstandplads i madudsalgsteltet. Standen er 6 m.
dyb og med 4 facademeter. I teltet er der 2 arbejdsborde.
• Duge, skiltning mv. står vi som udstillere selv for at medbringe.
• Jeg er indforstået med at to restauratører deler ét vaskebord med rindende koldt vand. Jeg
sørger selv for at medbringe elkedel, således at der jfr. Fødevareregionens krav også er varmt
vand i teltet.
• Frugtfestivalen opsætter vaskeborde for hver anden restauratør i madteltet
• Teltpladsen (6 m X 4 m) koster kr. 2.500,- ex. moms.

Åbningstid i madudsalgsteltet:

Lørdag 16. september fra kl. 10.00 - 17.00. Søndag 17. september kl. 10.00 - 16.00.

Krav fra Fødevareregionen:

Jeg hæfter som udstiller selv for at opfylde alle Fødevare Region Ringsteds krav til madsalg på
festivalen. Er jeg i tvivl kontakter jeg selv Fødevare Region Ringsted.

Omsætningsgebyr og salg af drikkevarer:

Jeg er indforstået med at betale et omsætningsgebyr på 10% af omsætningen til festivalen.
Jeg u
 dregner selv omsætningsgebyret for dagene og meddeler dette på mail til Birte Aagaard,
hvorefter jeg modtager en faktura.
Frugtfestivalen sælger drikkevarer, med Krenkerup som ølleverandør og samarbejdspartner.
Det er således kun Frugtfestivalen der har tilladelse til at sælge øl og lignende drikkevarer på
festivalen.

Madudsalget:

Jeg er indforstået med at vores madudsalg skal være let at håndtere af takeaway typen, og den
mad vi sælger skal tage afsæt i lokal frugtavl, og skal indeholde frugt.
(Den sindrige lokale slagter kan f.eks. kun sælge sine nyrøgede kvalitetspølser på festivalen,
hvis han/hun også har varer med, hvori der indgår frugt som f.eks. en æblepølse, ligesom
fiskehandleren sælger sin sildesalat med æbler i etc. Dvs. at producenter og restauratører lægger
sig i selen og forholder sig til festivalens navn og koncept, Frugtfestival, fejringen af det milde klima
på Sydhavsøerne og den flotte, lækre frugthøst)

På Sydhavsøernes Frugtfestival ønsker vi at sælge følgende mad:

(Skriv udførligt hvilke retter I ønsker at sælge – Et eksempel: Helstegt oksefilet med grøn salat af
perlebyg, Clara Friis pærer, rucula salat og smuldret gedeost, hertil rosmarinbrød.)

Udstillerformat og udtryk:

For at holde Frugtfestivalen i frugtens ånd forpligter jeg mig til at udsmykke standen med frisk
frugt/frugtgrene, eller på anden måde sørge for at min stand er smuk og signalerer frugtfestival,
fejring af den lokale frughøst.

Elektricitet på standpladsen:
Strømstik 380 V. koster kr. 1.200,- ex. moms
Strømstik 220 V er gratis
Der er begrænset adgang til strøm i Sakskøbing bykerne, derfor er det MEGET vigtigt, at du husker at
krydse dit behov af her!
Har du specielle behov for strøm/vand, beder vi dig om at kontakte Sakskøbing Handelsstands
forening, Jan Petersen tlf. 54 70 41 12 mail: sakskobing@sport-direct.dk
Dette skal ske SENEST den 1. august!

Renovation:

Frugtfestivalen opsætter affaldscontainere bag sognehuset, på torvet. Jeg forpligter mig til selv at
sørge for at bære mit skrald hen til containeren.

Praktisk forløb for madudstillere i madteltet:

•F
 ørste uge i september modtager alle udstillere en udstillerpakke med allokeringstegning, program og flyers mv.
•F
 redag den 15. efter kl. 16.00 eller lørdag morgen fra kl. 7.00 kan man få anvist stand/teltplads i
madudsalgsteltet. Det er muligt at køre helt hen til stadepladsen og læsse varer af frem til lørdag
kl. 9.00.
•D
 er er hundevagt (CS-Vagt, 4 hunde med fører) fredag og lørdag nat i alle udstillingsområderne
fra lukketid, og frem til udstillingen åbner. Det påhviler hver udstiller selv at tage sine forholdsregler mod tyveri, hærværk mv. Sydhavsøernes Frugtfestival dækker ikke skader mv.
•F
 estivalsområderne skal være ryddet for biler kl. 9.30. Kl. 10.00 åbner alle områderne.
•D
 et er ikke muligt at køre varer til og fra udstillingen i åbningstiden.
•D
 er er sørget for et specielt toilet med håndvask udelukkende til udstillere.
•D
 er må ikke pakkes ned før efter kl. 16.00 søndag, udstillere der ikke retter sig efter dette kan
ikke deltage på næste års festival.

Blanketten mailes til næstformand i Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival
Birte Aagaard mail: birte.aagaard@mail.dk

Seneste mulighed for tilmelding er 1. juli 2017

