Reglement for Trøndersk Matfestival 2019
1. Søknad om utstillerplass gjøres via nettsidene www.oimat.no. Påmelding innen 15. mars
2019. Alle som har råvarer og produkt på Trøndersk Matfestival må registreres og betale
deltageravgift. Deltagere blir profilert i program, på arenaen, i magasin og i ulike medier. Deltagere
får delta i konkurranser, og løftes gjennom aktiviteter for publikum.
2. Betaling av deltageravgift skjer ved søknad om plass. Søknaden er bindende. Hvis søknaden avslås
refunderes deltageravgiften. Deltageravgiften refunderes ikke ved avbestilling ved søker, eller ved
avlysing av arrangement ved arrangør. Stand og utstyr faktureres i juni og må betales innen fristen.
3. Betalingsbetingelser: Hvis utstiller trekker seg eller mister stand pga. manglende innbetaling innen
betalingsfristen på hovedfaktura, betaler utstiller 50 % av den totale prisen for leie av stand og
utstyr. Hvis utstiller trekker sin påmelding etter 31.05.2019 betaler utstilleren 100 % av den totale
leien.
4. Hvis Trøndersk Matfestival på grunn av force majeure, uforutsette forhold, brann, flom eller
lignende ikke kan avvikles, krediteres 50% av den totale leien.
5. Hvis Trøndersk Matfestival må avlyses på grunn av for liten påmelding refunderes alle innbetalte
beløp.
6. Der flere produsenter har samarbeid om felles stand, betaler alle deltakerne deltageravgift.
Samarbeidet må ha en koordinator som bestiller felles løsninger. Koordinatoren blir da
fakturamottaker for fellesarealet med bestilte installasjoner.
7. Framleie av stand er ikke tillatt.
8. Bruk av egne telt på festivalen tillates ikke, med unntak av telt til grillareal.
9. Alle utstillere må ha nødvendige tillatelser fra Mattilsynet. Virksomheten må være meldt og
registrert (godkjent) av lokalt mattilsyn.
10. I søknaden må utstiller oppgi en oversikt over hvilke produkter/råvarer som presenteres på
standen. Trøndersk Matfestival melder dette videre til Mattilsynet i Trondheim i en felles søknad for
midlertidig frambud av matvarer.
11. Virksomhetene som deltar på Trøndersk Matfestival skal være lokalisert i Midt-Norge.
Unntaket er inviterte gjestestands. Produktene som stilles ut skal kunne knyttes til lokale råvarer,
matspesialiteter og/eller mattradisjoner.
12. Arrangøren ønsker at festivalen skal presentere et bredt varespekter og har den endelige
avgjørelsen for utvelging av deltakere og fordeling av plassene. Arrangøren har anledning til å avvise
produkter og evt. justere det areal det er søkt om.
13. Skilt og reklame skal holde seg innenfor de tildelte områdene. Smaksprøver og reklamemateriell
må kun selges/utdeles fra egen bod. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uønsket reklame.
14. Utstiller må selv sørge for montering, demontering og transport av egne varer samt P-plass til
egne kjøretøyer hvis det er nødvendig. Parkering av kjøretøy er ikke tillatt innenfor festivalområdet.

Arrangøren kan uten videre advarsel taue vekk kjøretøy som er hensatt i festivalområdet. Tilkjøring
og annen transport skal gjøres i henhold til angitt tid.
15. Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen utstillingsplass. Søppel skal
umiddelbart fjernes og tømmes i anvist container.
16. Utstiller er ansvarlig for skadene som påføres telt og annet leid utstyr. Dette erstattes på utstillers
bekostning.
17. Arrangøren kan i ettertid ikke bli holdt ansvarlig for tredjeparts sine skader eller lignende. Det er
utstiller som må skaffe de nødvendige forsikringer som trengs for utstillers virke på matfestivalen.
18. Varmebehandling på stand skal være innmeldt og registrert ved påmelding. Det som ikke er
meldt inn kan fjernes av festivalledelsen. Varmepunkt i teltet må tegnes inn på kart av utstiller.
19. All bruk av FRITYR/SMULT ikke tillatt, med mindre det foreligger en egen risikovurdering av
utstiller knyttet til bruk av frityr og smult på messer (utført av eksternt firma). En slik risikovurdering
er utstillers ansvar.
20. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr skal umiddelbart fjernes fra
området. Arrangøren forbeholder seg retten til uten videre begrunnelse, å fjerne teknisk utstyr som
kan utgjøre en fare for publikum, etc. Utstiller er forpliktet til å følge arrangøren sine henvisninger for
tilkobling av sitt utstyr.
21. Skjenkebevilling: Hvis din bedrift planlegger å servere mikrobrygget øl, eller annen alkoholholdig
drikke fra din region, må du varsle arrangøren innen påmeldingsfristen 15. mars. Hver enkelt bedrift
må selv søke Trondheim kommune om skjenkebevilling – siste frist 15.mai. Her må detaljerte kart for
innvendig standsutforming med skjenkeareal vedlegges. Skjenkearealet må være inngjerdet og
plassert slik at kunder kan gå inn på stand og kjøpe andre varer uten å måtte gå gjennom
skjenkearealet. Vi anbefaler skjenking i små enheter. Eventuelle krav om vakthold settes av Politiet.
Skjenkeavgiften var kr 5.100 for 2018. Avgiften gjelder søkere som ikke har fast skjenkebevilling i
Trondheim kommune.
22. Arrangøren besørger vakthold med streifvakt under festivalperioden, men påtar seg ikke ansvar
for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler.
23. Innkjøring/utkjøring (opprigging/nedrigging) skal foregå innenfor bestemte klokkeslett, som vil bli
oppgitt i teknisk info sendt alle utstillere i forkant av festivalen.
24. Utstillere plikter å holde seg til anviste åpnings- og lukketider under hele festivalperioden, og kan
ikke rigge ned før etter stengetid lørdag kl. 18.00.
25. Når utstillingen er demontert skal standen etterlates fri for dekorasjoner, tape o.l. I tilfelle
forsømmelser forbeholder arrangøren seg rett til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers
regning.
26. Tvister om forståelse av inngått avtale mellom arrangør og utstillere avgjøres av en
voldgiftsnemnd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapitel 32 om voldgift
anvendes.

27. Utstiller plikter å fylle norsk lov når det gjelder krav knyttet til omsetning og kontantstrøm. Vi gjør
oppmerksom på nye regler for mva-melding fra 1.1.2017, se info her: http://www.skatteetaten.
no/mva-melding. Hovedregelen er at ALLE som har kontantsalg skal ha kassaapparat. Kontantsalg
skal registreres fortløpende å kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. En bankterminal i
seg selv tilfredsstiller normalt ikke kravet til funksjoner i et kassaapparat. Det finnes imidlertid mange
leverandører som tilbyr pakkeløsninger der bankterminal og kassaapparat er integrert i hverandre.
Spør kassaleverandør hvis du er tvil.
28. Alle utstillere plikter å gi en omsetningsrapport til arrangør. Dette er viktig for å kunne
dokumentere Trøndersk Matfestival sin betydning for bransjen. Arrangør organiserer rapporteringen.
Utstillere som ikke leverer omsetningsrapport vil ikke bli prioritert som utstiller påfølgende år.

