Alternativa Barnmässan

Villkorsbilaga – Nyttjande avtal
Gällande för utställare på Altnernativa Barnmässan 2017.04.01

Följande villkor ska träffas för utställare som avser att delta under
Alternativa Barnmässan 2017.
Definition
Plats: Folkets Hus i Bagarmossen, Lillåvägen 4 Bagarmossen
Salar: Stora salen, Mellan salen, Lilla salen och pentryt.
Tider för utställare: Mellan kl.08.00 - kl.10.00 har utställare tillgång till lokalen för att göra i ordning sin utställarplats.
Mellan kl.16.00 – kl.18.00 har samtliga utställare gemensamt ansvar att iordningställa lokalen i
det skicket vi mötte lokalen innan mässan.
Tid för mässan: Mässan är för allmänheten under tiden kl.10.00 – kl.16.00

Utställning samt avgift
Stora salen är avsedd för utställning.
Mellan salen är avsedd för utställning, samt kafeteria betjäning och en mindre lekhörna för barn.
Lilla salen är avsedd för föreläsningar och workshops.
Pentryt finns att tillgå.
Utställningsplats utgår från första beställningsprincipen, tar platserna slut i en sal kan man bli erbjuden om en plats i
annan sal. Det är begränsade antal platser i varje sal.
Stora salen har möjlighet till 36 utställarbord.
Mellansalen har möjlighet till 16 utställarbord.
Avgift per bord (120cm. x 90cm) i stora salen är 1000,00 SEK ex. moms.
Avgift per bord (120cm x 90cm) i mellan salen är 500,00 SEK ex. moms.
Anmälan till utställning sker via webbformuläret via webbsidan på www.alternativabarnmassan.se
Utställaravgiften ska senast betalas 30 dagar innan mässan. Avbokning som sker inom 30 dagar innan mässan
återbetalas ej.
I utställaravgiften ingår det också en personal per bord, för övriga tillkommen personal behöver det föranmälas till
arrangören.
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Utställaravgiften debiteras med faktura-avisering, i samband med betalningen får du en bekräftelse av din
utställarbokning.

Utställarens/Säljarens/Uppdragarens Ansvar
Tillgänglighet och tillträdesvägar är gemensamt ansvar för samtliga utställare.
Utställare ska ej med sina varor eller marknadsföringsmaterial blockera gångar.
Utställare bör parkera sitt fordon i samband med utställning med aktsamhet och ej blockera vägar eller in-/utfart.
Det är ett gemensamt ansvar att återställa lokalen i dess form vi blev tilldelade den.
Varje utställare åtar sig de ansvar som träffas i denna villkorsbilaga samt de ordningsförhållanden som uthyraren av
lokalen har.
Utställare/Säljare/Uppdragare som säljer för mindre än fyra prisbasbelopp per år behöver inte kvitto lämnas. Om
verksamheten överstiger det prisbasbeloppet är det utställarens/säljarens/uppdragens eget ansvar att bokföra enligt
bokföringslagen (1999:1078) och kan erhålla sina kunder kvitto för försäljningen. Oaktat om prisbasbeloppet
överstiger eller understiger fyra prisbasbelopp per år är det eget ansvar att spara på eventuella uppgifter kring
inkomster och utgifter för deklaration.

Arrangörens Ansvar
Arrangören bär huvudansvaret för vad mässan medför för kostnader.
Arrangören har ansvaret att planeringen och bokningen av mässan fortgår enligt villkorsbilagan.
Arrangören vid förändringar ska skriftligen informera berörda parter.
Arrangören bär på ansvaret och har rätten att göra förändringar i enlighet med mässans ändamål.
Arrangören bär på ansvaret att de som exhibitionerar på mässan är i enlighet med mässans ändamål.
Arrangören har därav också rätt att avgöra ifall oegentligheter uppstår att avsäga utställare från att delta i mässan om
det underbyggs av skälighet.

Undertecknad
Moon Carlbring
Arrangör Kär o Lek
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