MÄSSANS REGLER
-Intresseanmälan skall vara oss tillhanda senast 31 maj.
-Vid anmälan förbinder man sig att ställa ut båda lördag och söndag (om inte annat avtals med
arrangör), och att INTE börja packa ihop innan mässan officiellt stänger.
-Bord/plats disponeras först från kl. 15:00 fredag 29/7.
-Ingen egen utökning av bord/utställningsareal utanför bekräftad utställningsplats.
-Utställare får ej hyra ut eller överlåta bord/plats i andra hand.
-Bord/plats som ej intagits senast kl 09:00 lördag disponeras av arrangör.
-Svensk lag skall följas och varorna skall vara tydligt prissatta.
Utställare skall ha kvittoblock/kassa-apparat med kvitto.
-För att smidiggöra tillträde till utställarutrymmen och aktiviteter ber vi er att alltid synligt bära
det utställarkort ni får vid ankomst.
-Utländska utställare svarar själva för förtullning, moms, etc.
-Arrangören ansvarar inte för utställares material. Utställare ansvarar för eventuell skada som
denne orsakar. Utställare ansvarar för ev. försäkring av egna varor, etc.
-Utställares/besökares hundar/andra djur är inte tillåtna inne på mässområdet.
-Artificiella/syntetiska/behandlade kristaller, mineral, fossil och smycken skall tydligt
märkas med uppgifter om detta.
-Parkering före, under och efter mässan sker enligt direktiv så det inte uppstår (för mycket) kaos;
och för att besökarna får bästa parkeringsmöjligheterna under mässans öppningstid.
-Arrangören har ensamrätt på försäljning av mat och dryck samt lotteriförsäljning.
-Vi förbehåller oss rätten att välja utställare; och att placera er på lämplig plats.
Överträdelse av reglerna medför risk för omedelbar avvisning,
och förbud mot senare deltagande på mässan.
Anmälan till Kopparberg Stenmarknad medför automatiskt acceptans av våra regler.
PRISER
Marknadsbord (3 x 0,90 m) utomhus: 400,- + moms = 500,-/bord.
Platshyra för egen marknadsstånd: 400,- + moms = 500,-/plats (3 x 3 meter)
El (ta med egen förlängningssladd): 100,- + moms = 125,-/mässhelgen
Parkering av husbil / -vagn vid Geoloco (begränsat antal): 100,- + moms = 125,-/mässhelgen.
”

”

”

”

” Frälsis: Gratis.

El (ta med egen förlängningssladd) vid Geoloco eller Frälsis: 100,- + moms = 125,-/mässhelgen.
Det finns vatten vid Frälsis och på mässområdet. Övernatting vid eget bord är gratis.

