GLOSTRUP
FESTIVAL
INFORMATION, PRISER OG VILKÅR
FOR MADBODER PÅ GLOSTRUP FESTIVAL 2020
Om Glostrup Festival
Glostrup Festival er en musikfestival med to scener, masser af aktiviteter på pladsen og ikke mindst en masse
sultne mennesker. Når festivalen løber af stablen 29. august 2020, er det femte gang Glostrup Kommune samler virksomheder, foreninger og frivillige til et brag af en fest. Vi forventer at 4-6000 mennesker vil besøge
pladsen. Underholdningen spænder bredt for alle aldre, men vi sigter primært mod at tiltrække børnefamilierne og det modne publikum.
Du kan læse mere om festivalen på www.glostrupfestival.dk

Priser på madboder
Herunder kan du vælge din mulighed for at stille op med en madbod. Der er adgangskontrol for at sikre, at
gæsterne ikke medbringer mad og drikke på pladsen.
Type

Pris

Lille mobil bod (cykelbod eller lign.)

3.500 kr.

Foodtruck (almindelig varevognsstørrelse)

5.000 kr.

Anden type bod fx andre størrelser

Kontakt os for pris

Der er ikke moms på stadepladser.

Du betaler stadepladsafgiften senest 1. juni. Herefter er tilmelding bindende. Dvs. at vi ikke refunderer afgiften,
hvis du melder fra efter 1. juni eller udebliver.

Strøm og vand
Strøm er som udgangspunkt inkluderet i prisen. Ved større strømbehov har vi brug for en præcis
beskrivelse af behovet, og prisen afhænger heraf. Der er en elektriker til rådighed på pladsen.
Service på hoved-elinstallationer indgår i prisen, men andre reparationer ol. under festivalen
inde i selve madboden faktureres efterfølgende.
Vi kan desværre ikke tilbyde tilslutning af vand, men der er adgang til fælles vandpost, hvor
der frit kan hentes vand.

Glostrup Festivals ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•

Udendørs spiseområde med borde og bænkesæt
Spiseområder på pladsen samt 2 musikscener
Glostrup Festival sørger i samarbejde med Glostrup Forsyning for bortskaffelse af affald
Opsætning af skraldespand i salgsområdet foran madboden
Opsætning af affaldscontainere i nærheden af madboden
Placering af papcontainere i nærheden af madboderne
Skraldespande i spiseområderne på festivalpladsen
Adgang til vand og separat aflåst toilet til personale i madboder.

Stadeholders ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal overholde alle krav til håndtering af fødevarer på markeder og festivaler
Du skal som stadeholder selv sørge for at søge eventuelle tilladelser hos fx fødevaremyndighederne.
Du skal sende en liste over evt. brandfarligt materiel (gas og kulgrill m.m.) sammen med ansøgningen
Du skal løbende rengøre og holde orden på madbodens bagområde og salgsområdet foran vognen.
Du skal løbende tømme skraldespandene i salgsområdet foran madboden/vognen
Du skal affaldssortere efter anvisninger på pladsen. Forkert affaldshåndering, der giver festivalen ekstraordinære udgifter, vil blive faktureret - fx forkert håndtering af olierester
Stadepladsens areal skal være ryddeligt, når pladsen forlades
Du skal medbringe dit eget godkendte brandslukningsudstyr
Ved brug af telt skal dette være certificeret efter gældende lov og certificeringen skal indsendes sammen med ansøgning om stadeplads
Du har selv ansvaret for forsikring af egen salgsvogn, materiel, varer mv. samt ansatte/frivil-		
lige på stadepladsen.

Generelle vilkår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al drikkevaresalg er forbeholdt Glostrup Festival.
Glostrup Festival beslutter placering af madboden på festivalpladsen.
Gangarealer skal friholdes.
Anvisninger fra den sikkerhedsansvarlige skal følges.
Du må ikke køre i bil på festivalpladsen i festivalens åbningstid.
Du må kun sælge varer fra den anviste plads.
Du må kun sælges varer/ydelser, som du som stadeholder er autoriseret til at sælge.
Du må udelukkende sælge de varer, som du har beskrevet i din ansøgning.
Du kan leje en kølevogn gennem Glostrup Festival ved behov. Vi samarbejder med GODIK.
Glostrup Festival er ikke ansvarlig for dit udstyr og dine varer på noget tidspunkt af samarbejdet.

Praktiske oplysninger
Glostrup Festival 2020 foregår i Egeparken ved Glostrup Idrætspark, Stadionvej 80, Glostrup 29. august 2020
kl. 13 -23.
Varelevering og klargøring skal foregå i tidsrummene fredag 28. aug. kl. 14-17 eller lørdag 29. aug. kl. 8 -12.
Spørgsmål til festivalen og madboder kan stilles til Team Kultur og Idræt, Glostrup Kommune enten på tlf.
4323 6543 eller på mail kultur@glostrup.dk

Ansøgning
Ønsker du at have en madbod på Glostrup Festival 2019, skal du sende en ansøgning til festivalsekretariatet
hos Glostrup Kommune på kultur@glostrup.dk senest 1. maj 2020.
Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af varesortimentet. Kun varer, der indgår i sortimentsbeskrivelsen, må sælges på Glostrup Festival. Send evt. kopi af menukort eller link til en hjemmeside.
Vi bestræber os på at sikre varieret udbud af fødevarer, og der vil være et begrænset antal stadepladser/madboder.
Ansøgning skal også indeholde en beskrivelse af salgsvogn eller lign., herunder størrelse, samt en beskrivelse
af strømbehov, brandfarligt materiel, og behov for at få leveret forsyninger i løbet af festivalen.

Vi glæder os til samarbejdet

29 august 2020

