FORPLEJNINGSBODER

FOLKEMØDET 2019
VILKÅR OG BETINGELSER

GENEREL INFORMATION
Der er ingen ansøgningsfrist, da vi behandler ansøgninger løbende. Du ansøger om at deltage ved
at udfylde denne formular.
Folkemødet 2019 afholdes 13. til 16. juni. Vi åbner torsdag den 13. juni kl. 11.30 og lukker igen
søndag den 16. juni kl. 12.00.
Adgang med køretøjer til festivalpladsen kan kun lade sig gøre i tidsrummet 05.00 – 08.00 hver
morgen fra torsdag den 13. juni. Såfremt man ønsker adgang til festivalområdet i dette tidsrum skal
man akkrediteres hos Bornholms Politi. Udenfor dette tidsrum henviser vi til Folkemødets dropzoner
(Nordlandshallen og Kæmpestranden).
Opsætning af forplejningsbod skal senest være afsluttet onsdag den 12. juni kl. 12.00.
Foreningen Folkemødet udlejer kun arealer (inklusiv el, Wi-FI m.m.) på festivalpladsen. Alt andet udstyr (kasseapparat, betalingsløsninger, køkkenudstyr, køl/frys, overdække m.v.) samt opsætningen
af dette står ansøger selv for.

VILKÅR OG REGLER
Drikkevarer: Al salg af drikkevarer er forbeholdt Foreningen Folkemødet. Man kan derfor ikke som
forplejningsbod sælge drikkevarer. Boder der udelukkende sælger juice er dog tilladt.
Placering: Foreningen Folkemødet forbeholder sig retten til at placere forplejningsboder.
Åbningstider: Krav til åbningstider varierer alt efter hvor på festivalpladsen man placeres. Eksempelvis kræves der åbent til 02.00 i Danchells Anlæg. Med mindre andet er aftalt, skal man om
udgangspunkt skal man forvente følgende minimumsåbningstider:
Torsdag 12.00 – 21.00, Fredag 10.00 – 21.00, Lørdag 10.00 – 21.00, Søndag 10.00 – 12.00
Menukort: Foreningen Folkemødet stiller krav om at der forefindes minimum én vegansk eller vegetarisk ret på menukortet.
Udvælgelse: Folkemødet ønsker at sammensætte et varieret udbud af boder der kan dække vores
gæsters behov. Samtidig ønsker vi et grønt og bæredygtigt Folkemøde. Derfor foregår udvælgelsen
ud fra følgende principper:
• Vi ønsker et varieret udbud ift. prisniveau og mad
• Vi ønsker en stor grad af lokale og/eller økologiske råvarer
• Vi ønsker at nedbringe ressourcebelastningen ved anvendelsen af biologisk nedbrydeligt 		
service, pant på engangskrus eller lign.
Madkuponer: Man forpligter sig til at give 50% rabat på 50 måltider til Folkemødets frivillige. Efter
Folkemødet kan man indløse madkuponer og få betaling for disse måltider.
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PRISER OG MARKEDSFØRING
Som forplejningsbod på Folkemødet betaler man et bidrag til Foreningen Folkemødet som udover
deltagelse også inkluderer renovation, Wi-Fi samt markedsføring af forplejningsboden på Folkemødets platforme: foldekort, hjemmeside og mobil app. For en normalstørrelses foodtruck er bidraget
9.000 kr. ekskl. moms. Dertil kommer udgifter til arealleje, tilslutning til strøm, tilslutning til vand/
afledning af spilde, leje af telt ect.
Brug af egen generator er ikke tilladt og det lejede areal er alt inklusiv og skal derfor også kunne
rumme eventuelle skraldespande, køleskabe ect.
Vi skræddersyer vores løsninger så de passer til jeres behov. Vejledende priseksempel:
Standard størrelse foodtruck inkl. areal på 3x3 meter og 230V strøm: 13.500 kr. ekskl. moms
Prisen for deltagelse skal være betalt inden 1. juni 2019. Foreligger der ikke betaling der frafalder
retten til deltagelse på Folkemødet.
Eventuelle meromkostninger i forbindelse med afvikling, faktureres efter Folkemødet.

DIT ANSVAR
Det er forplejningsbodens ansvar at overholde alle gældende regler og lovgivning indenfor produktion og salg af fødevarer på festivalen.
Læs mere om salg af mad fra madbod her.
Forplejningsboden har ansvar for at sortere afffald i de af Foreningen Folkemødet udleverede sække/beholdere.
Forplejningsboden har ansvar for at holde de opstillede borde og bænke omkring dem renholdt.
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