	
  
	
  

	
  

Regler for utstillere på Strynemessa
1) Arrangøren forbeholder seg rett til å godkjenne deltagere, herunder også rett til å avgrense
deltagerantallet og å sortere deltagere med hensyn til helheten i messa. Salg av nærings og
nytingsmiddler er ikke tillatt uten løyve fra helserådet.
2) Plass blir tilvist av daglig leder eller stedfortreder.
3) Deltagere må ikke under demonstrasjon, for eksempel prøving av maskiner som er i gang, gå fra
disse. Heller ikke ved uvettig bruk av demonstrasjonshøytalere forstyrre sine utstillingsnaboer.
4) Strynemessa sørger for alminnelig vakthold, men gjør oppmerksom på at Strynemessa ikke tar
ansvar for utstillingsvarer eller annet utstyr, heller ikke trygging av noe slag.
5) Strynemessa tar ikke ansvar for skader som blir påført publikum, utstillere eller blir påført av
utstillingsvarer eller annet utstyr, heller ikke trygging av noe slag.
6) Strynemessa tar ikke ansvar for skader som blir påført publikum, utstillere eller blir påført av
utstillere.
7) Utstillere må selv sørge for reinhold og rydding av stand under oppbygging, under og etter
Strynemessa. De som forlater messeområdet etter endt messe uten rydding og renhold av stand blir
fakturert dette i ettertid med kr.400,- eks. mva. Søppel, avfall og lignende legges på anvist plass fra
stand arrangør. Plakater og andre reklameeffekter kan kun henges på egen stand og ikke på
messens øvrig område. Ustiller må selv sørge for transport, montering, demontering, pakking av sine
varer og sitt dekorasjonsmateriell. Standen må være ferdig rigget innen torsdag kl.22.00.
Demontering kan kun gjøres søndag mellom kl.19.00 – 22.00.
8) Så sant varetype tillater det, er det muligheter for utstillere å dele stand med medutstillere. Melding
om dette skal gis til messeansvarlig på forhånd. Framleie av stand er ikke tillatt. Kun messedeltagere
som er påmeldt og har betalt avgift og leie kan delta.
9) Deltagere i Strynemessa har ikke krav på tilbakebetaling av påmeldingsavgift eller innbetalt
standleie, dersom han finner på og ikke ville delta på Strynemessa etter bekreftet gyldig påmelding og
plassbestilling. Din bestilling av stand er garantert når faktura er betalt.
10) Det er forbudt å bruke demonstrasjonshøytalere inne.
11) Deltager plikter innenfor messeområdet å holde seg til og respektere de regler som er satt.
12) Dersom standleie og påmeldingsavgift ikke er betalt i tide, står Strynemessa fritt til å omdisponere
deres eventuelt tildelte areal.
13) Selv om en får tilsendt påmeldingsskjema, er det ingen garanti for tildelt plass. Eventuelt plass er
kun garantert etter bekreftelse fra arrangør, innbetalt standleie ved forfall. Betalingsbetingelser er 10
dager netto fra fakturerings dato. Etter forfall kan arrangør beregne morarente og purregebyr.
14) Varespekter en melder seg på skal overholdes. I motsatt fall kan utstiller risikere utkastelse av
messearrangør.
15) Messearrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registreringen eller eventuelt redusere
påmeldt areal hvis messen skulle bli fulltegnet. Arrangører tar den endelige avgjørelsen når det
gjelder fordeling av plass på messeområdet.
16) Utstillere må rette seg etter eventuelle pålegg fra branntilsyn, offentlige etater eller arrangør.

	
  

	
  
	
  

	
  
Vi ønsker velkommen til Strynemessa.

Strynemessa
Fagre Stryn Aktivitetsselskap AS - PB.387 - 6782 Stryn
Mobil: 91 61 41 00 - E-post: jorn@strynemessa.no
Påmelding kan gjøres på: www.strynemessa.no

	
  

	
  

