1.-4. DESEMBER 2016
INVITASJON TIL UTSTILLERE
I førjulstida er Bergstaden Røros på sitt aller vakreste.
Snøen gnistrer hvitt, og kulda puster frostroser på
vindusrutene. Utpå dagen senker blåtimen seg over
Rørosvidda og fortryller store og små.

Hyggelig julehandel, julkut (kort tur med hest og
slede), gamle juletradisjoner, nisser, juletregang,
barnesang, god lokal mat, store og små gleder
– fire dager til ende!

Åpningstider:
TORSDAG 13-18, FREDAG OG LØRDAG 10-18, SØNDAG 11-16

For åttende gang arrangeres Julemarked i hjertet av
Bergstaden. Røros er oppført på UNESCOs verdensarvliste og har lange tradisjoner for handel, kunst og
håndverk. Trehusbebyggelsen med særegne butikker
og hyggelige spisesteder er den optimale rammen for
et julemarked tuftet på det ekte og nære.
Julemarkedet skal gi den perfekte, tradisjonelle og barnlige
julestemningen både visuelt, gjennom smak, lukt og
hørsel. Vi oppfordrer derfor deg som utstiller til å tenke
juletradisjoner i utforming og utsmykning av standen,
og gjerne også bekledning!
Salgsbodene må være av tre, og kvalitetsvarer er en
forutsetning for å delta. Vi ønsker at du som selger mat
gjerne steker og kokkelerer litt på standen for både
smaksprøver og et godt lite måltid.
Vi ønsker oss et bredt og variert vareutvalg, og vi har
plass til rundt 60 utstillere i Bergmannsgata.

Priser:
Registreringsavgift før 15/9:
kr 1600,-. Lag og forening kr 800,Registreringsavgift etter 15/9:
kr 2200,-. Lag og forening kr 1300,Utendørs:
Kioskbod/trebod 2,5 m eller 3 m bredde: kr 1500,Trebod 6 m bredde: kr 3000,Løpemeter kr 450,- pr meter
Håndknytta ekte girlander kr 115,- pr meter
Strøm: kr 800,- (8A)
Innendørs (Sangerhuset):
Løpemeter standplass: kr 550,- pr meter
For mer informasjon og flere priser: se registreringsskjema.
Alle priser uten MVA

Vil du delta som utstiller og bidra til god julestemning på
Røros, fyll ut registreringsskjema og send inn pr epost
eller post.
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Telefon: 72 41 00 00
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UTENDØRS BODER FOR JULEMARKED

Nr

Bod type:

Beskrivelse

Størrelse

Låsbar

Kommentar

1

Brun trebod

Ikke gulv, pressenningstak.

B: 3 m/D: 2,2 m Nei

Presenning som legges foran
åpningen når boden er stengt

2

Brun trebod

Ikke gulv, pressenningstak.

B: 6 m/D: 2,2 m Nei

Som nr 1, men en halv-vegg står
midt i boden

3

Kioskbod

Med gulv og lem

B: 2,8 m/ D
2,3 m

Ja

4

Grå trebod

Ikke gulv, pressenningstak

B: 2,5/D: 2,5

Nei

Presenning som legges foran
åpningen når boden er stengt

Nr. 1 Brun trebod 3 m

Nr. 2 Brun trebod 6 m

Nr. 3 Kioskbod 2,8 m

Nr. 4 Grå trebod 2,5 m

REGLEMENT FOR DELTAGELSE PÅ JULEMARKED RØROS 2016
Julemarked Røros innhenter politiets tillatelse til å arrangere det årlige Julemarkedet. Tillatelsen fra politiet fastsetter
flere vilkår til gjennomføring av arrangementet, blant annet at arrangøren skal fastsette og håndheve sitt eget
reglement innenfor Julemarkedsområdet.
1. Tildeling av plass
Julemarked Røros (arrangør) forbeholder seg retten til å avgjøre hvilke
utstillere som kan delta og foreta den plassering som en finner riktig.
Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til bl.a. vareutvalg,
størrelse og tekniske faktorer. Tildelt plass kan ikke videreselges. Tildeling
skjer fortløpende etter søknadsfristens utløp. De utstillere som ikke tildeles
plass får også beskjed og settes automatisk på venteliste. Avslag kan ikke
påklages. Arrangør krever at utstillerne selv pynter sin bod/stand i tråd
med de retningslinjer som blir utdelt ved tildeling av plass og med dette
bidrar til en koselig og tiltalende stemning på julemarkedet.
2. Påmelding og betaling
Påmelding blir registrert når påmeldingsskjema er mottatt. Faktura på
registreringsavgift og standleie blir tilsendt etter tildeling av plass.
Manglende betaling ved forfall fører til at plassen blir strøket. Dersom
flere utstillere går sammen om salgsplass, skal hver utstiller betale
registreringsavgift.
3. Avbestilling
Påmelding er bindende. Kun arrangør kan avlyse grunnet værforhold.
Avbestilling senere enn 3 uker før julemarkedet begynner må betales fullt
ut. Ved tidligere avbestilling refunderes all innbetalt avgift unntatt
registreringsavgiften. Misnøye med tildelt plass ved ankomst godtgjør
ingen refusjon, ref pkt 1.
4. Næringsmiddel/Dokumentasjon av kontantsalg
All omsetning av næringsmidler på Julemarkedet er meldepliktig og skal
meldes inn til arrangør. Dette gjøres direkte til arrangør via registreringsskjemaet (ikke send til Mattilsynet i tillegg). Angi meny/vareutvalg og hvordan
maten skal bearbeides/tilberedes før omsetning. Mattilsynet vil ta kontakt
med utstillere før markedet starter ved uklarheter. Utstiller som ikke har
meldt fra om matomsetning på forhånd vil kunne bli nektet omsetning.
Utstiller er selv pliktig til å til enhver tid overholde Mattilsynets regler og
retningslinjer. Hver utstiller må ha kassaapparat eller føre kassadagbok, og
følge alle regler og retningslinjer fra Ligningskontoret.
5. Ankomst/avreise
Du vil bli henvist til din plassering ved ankomst. Opprigging kan foregå
onsdag kl 14.00 – 18.00 og torsdag kl 08.00 – 12.00. Alle biler kjøres bort
til henvist parkering, og alle bodene må være klar til åpning kl 13 torsdag.
Ingen bod/stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før arrangementet er slutt, dvs. søndag kl 16. Plassen skal være ryddet/demontert før
kl 19 søndag kveld.
6. Varetransport/Inn og utkjøring
På grunn av stor publikumstilstrømning må varetransport skje om
morgenen før kl 10.00 eller om kvelden etter kl 18.00.
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7. Bod/stand
Utstiller må selv sørge for at alt elektrisk utstyr er i orden og kontrollert for
jordingsfeil. Arrangør sørger for renhold av publikumsområder, utstillere
sørger selv for renhold/rydding i og utenfor sine områder/boder. Husk å ta
med eget snømåkeutstyr for utendørs stand. Presenningsboder, partytelt
eller vogner/hengere e.l er ikke tillatt. Arrangør har flere typer bod for
utleie, se oversikt på www.julemarkedroros.no. Arrangør garanterer ikke
tildeling av omsøkt bod, men vil fordele de som er til rådighet på best
mulig måte. Alle boder leies ut med girlander med lys og strøm. Ved
markedets slutt skal alle boder leveres tilbake ryddet og fri for spiker,
limrester og lignende. Skader utover ordinær slitasje vil belastes utstiller.
Utstiller sørger selv for alt av utstyr til bodene/stands, slik som bord,
kveldsbelysning, skjøteledninger og lignende. Kun hvit belysning er tillatt,
ikke fargede eller blinkende lys, dette gjelder både innvendig og utvendig
på boden. For å skape autentisk julestemning oppfordrer vi dere sterkt til
å dekorere boder/stands inn- og utvendig. Eksempelvis med lyslenker/julelys,
julepynt, girlandere, einer/granbar, stoff i rødt og grønt, juleduker osv. Noe
av dette kan bestilles på registreringsskjemaet. Arrangøren skaper stemning
på markedsområdet med lyssatte juletrær, einerkvaster med sløyfer,
halmballer, bål, levende lys, kubbenisser osv.
8. Opptreden og tvister
Julemarked Røros skal være en hyggelig opplevelse for våre gjester.
Vi krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter.
Bodene skal til enhver tid være betjent under markedets åpningstider.
Ved uoverensstemmelser kan arrangør, med umiddelbar virkning, avgjøre
tvister om forståelse av reglementet.
9. Ansvar og forsikring
Utstiller må selv forsikre sine varer og sitt utstyr. Arrangør besørger
vakthold fra opp-montering kan begynne til demontering er avsluttet,
men påtar seg ikke ansvar for tyveri eller skade på utstillings- og
salgsgjenstander, utstyr, kjøretøyer el.
10. Parkering
Det er ikke tillatt med biltransport/parkering på området i markedets
åpningstider. Bestilte parkeringsbevis deles ut av arrangør ved ankomst,
og parkering vil bli anvist.
11. Brannsikkerhet
Røros er et verneverdig kulturminne berømt for sin trehusbebyggelse.
Brannfaren er stor, og alle som ønsker å ha åpen ild må søke. Kryss av på
registreringsskjemaet og beskriv ildstedet. All utendørs stands skal ha
slukkemiddel, minimum 6 kg pulverapparat. Ved bruk av propan (gass)
til oppvarming, grilling o.l må kontroll av gassflaske, regulator og slange
dokumenteres.
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