Anmälan Loftahammarsutställningen 2019
Välkommen som utställare på Loftahammarsutställningen 2019.
Loftahammar i Tjust Skärgård erbjuder en fantastisk miljö att ställa ut i, med havet som
granne. Sedan 2017 är utställningen åter uppe vid skolan och i sporthallen.

Vänligen läs igenom informationen nedan noga!
1. Anmälan till utställningen är bindande. Anmälan ska vara arrangören tillhanda så snart
som möjligt, varefter faktura på anmälningsavgiften skickas till utställaren.
2. Hela sortimentet som ska säljas på utställningen måste specificeras i webbformuläret
eller på anmälningsblanketten. Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vad som får
säljas på utställningen och att ändra i montrar. All form av försäljning, utdelning eller
utskänkning av mat, dryck, godis och dylikt på mässan måste godkännas av arrangören. All
form av lotteriförsäljning eller tävlingar måste ha tillstånd från arrangören. Det är inte
tillåtet att inom utställningsområdet uppföra skyltar, affischer el. dyl.
3. Utställningen är öppen: 30/8 – 1/9. Fredag kl. 15.00 – 19.00, Lördag kl. 10.00 – 17.00
samt Söndag 10.00 – 15.00. Utställningsområdet är inte inhägnat och arrangörerna
ansvarar inte för bevakning nattetid.
4. Monterplatsen är disponibel för utställare från 30/8 kl. 09.00. Monterplatsen skall vara
färdigställd och bemannad senast 30 minuter innan utställningen öppnar och fram till
utställningen stänger, alla dagar. Eventuella bord och stolar till din monterplats svarar du
som utställare själv för. Utställare börjar packa i ordning först efter att utställningen
stänger (fordon tillåts inte på utställningsområdet före kl. 15.00 den 1/9).
5. Utställningsområdet ska lämnas i det skick det tillträddes. Utställaren ansvarar för
skador som kan uppkomma på hyrd monterplats. Arrangören ansvarar för den allmänna
renhållningen; utställare sköter renhållningen i sin monter samt grovstädning av sin
monter efter mässan. Skräp slängs på anvisad plats. Alla utställningsföremål och material
skall vara bortförda av utställaren angiven dag. Om så inte sker förbehåller sig arrangören
rätt att på utställarens bekostnad och risk bortföra detta material.
6. Utställare är skyldiga att följa regler, anvisningar eller annat som anmodas av statlig
eller kommunal myndighet. Arrangören är inte ansvarig för där av uppkomna kostnader.
Vid anmälan ber vi utställaren skicka med kopia på F-skattsedel, alternativt
registreringsbevis på hobbyverksamhet samt godkänt livsmedelstillstånd.
7. Arrangören tillhandahåller el i anslutning till monterplatsen enligt informationen i
anmälan till en låg kostnad. Skarvsladdar, förgreningsdosor, belysning m.m. ska medföras
av utställaren. All el ska vara jordad och godkänd enligt gällande regler.
8. Arrangören ansvarar inte för skador på utställda varor eller material, inte heller
assurans av något slag. Skulle arrangören p.g.a. krig, strejk, lockout, brand eller annan

jämförlig händelse tvingas inställa eller uppskjuta utställningen återbetalas ej erlagd
platshyra, utställaren äger dock rätt till sin plats så snart utställningen kan öppna.

Arrangör: Loftahammars Intresseförening, Varvsvägen 4, 590 95 Loftahammar
Kontakt: info@loftahammar.com
Organisationsnr: 833600-7706

Pris
Inomhus: 550 kr per löpmeter (monterdjup 2 meter och en minimiyta på 3 löpmeter).
Utomhus: 250 kr per löpmeter (monterdjup minst 2 meter och minimiyta 3 löpmeter).

För dig som tillverkar och säljer egentillverkade alster är löpmeterpriset:
Inomhus: 275 kr + moms
Utomhus: 125 kr + moms

200 kr tillkommer om du vill ha el till din utställningsplats. 200 kr tillkommer om du vill ha
husvagnsplats med el.
På samtliga priser ovan tillkommer moms. Priserna ovan förutsätter att man betalt på
utsatt tid.
Anmälningsavgift: 375 kr + moms.
Anmälan: Anmälningsavgift och monterhyra ska vara betald senast det datum som anges
på fakturan. Anmäl deltagande via hemsidan, www.loftahammar.com eller via bifogad
anmälningsblankett som skickas till arrangörens adress enligt uppgift ovan. Betalning görs
via bankgiro 938-3068.
Först när anmälningsavgiften och monterhyran är oss tillhanda registreras ert deltagande.
Entré: Fri entré för alla besökare.
Parkering: Fri parkering för utställare. Besökare betalar en parkeringsavgift.

