
Intresseanmälan till Stallarholmens Vikingafestival 30-2 juli 2017

Säljare | Hantverkare  | Boende
Markera vilket av ovanstående som gäller.

Våra ambitioner är att skapa en marknad med mångfald i vikingaanda. Därför vill vi att 
du beskriver dina varor/ditt hantverk, då vi förbehåller oss rätten att välja de 

säljare/hantverkare som passar vår festival. 
Bifoga foto på varor, hantverk och tält.

Namn/Företag
Org.nr/pers.nr
Adress
Postnr/Ort
Tel./ Mobilnr
E-post
Hemsida/Facebook

Marknadsstånd Typ:
(A-tält ryttartält, paviljong..)

Storlek:
(total yta, längd*djup)

Antal pers:

Önskar hyra elplats JA NEJ
Bor i mitt marknadstält JA NEJ

Önskas plats för husbil/husvagn? Ange reg.nr:
Önskar hyra elplats JA NEJ

Önskar placering i vikingabyn JA NEJ
Om JA: 
Har du/ni A-tält eller Ryttartält?

Storlek:
(tältets totala längd*djup)

Antal pers:

Beskrivning av sortiment och/eller art av hantverk som utförs, bifoga foto: 

Anmälningsavgift:
- För säljare med eget salustånd är avgiften 300 SEK per meter, max 9 meter. 

- Hyr Du salutält av oss är avgiften 1500 SEK, marknadsyta 3x3m. Medtag eget bord.

- För hantverkare är avgiften 0 SEK under förutsättning att hantverkandet på plats är den                       
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huvudsakliga verksamheten.

- El under festivalperioden kostar 200 SEK.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2017 med brev till
Stallarholmens Vikingar, Box 81, 645 06 Stallarholmen
eller med E-post till projektledning@stallarholmensvikingar.se

Genom att skicka in anmälan till oss godkänner Du våra marknadsregler.

Marknadsregler gällande deltagare på vikingafestivalen

Våra ambitioner är att skapa en marknad med mångfald i vikingaanda.
Vi kommer som tidigare år att ha en salugata med försäljare och en levande 

vikingaby inom festivalområdet där vi vill visa vikingatida hantverk och 
boende i en tidstypisk miljö. Läs därför dessa regler noga.

• Samtliga varor och aktiviteter skall vara anmälda till och godkända av 
föreningen. 
Vi undanber oss uttryckligen sådant som helt enkelt inte kan ha förekommit 
under
vikinga-/medeltiden eller som saknar anknytning till vikingatid / tidig medeltid. 

• Marknadsvaror får inte exponeras på eller i plastpåsar, plastkaraffer/-skålar, 
termosar, folie, på moderna galgar etc.

• Tältens stommar skall vara av trä och av vikinga-/medeltida typ.
Undantag sanktioneras av projektledningen och skall vara anmält i förväg.

• Förvara inte plastpåsar-/backar, kylväskor, plastflaskor och övriga moderna 
föremål
synligt. Tänk på att försöka hålla en så historiskt rätt miljö som möjligt.

• Vid all försäljning av mat/livsmedel krävs att alla erforderliga tillstånd finns. Det 
är
försäljarens uppgift att söka och att ha alla tillstånd i ordning.

• Försäljare, hantverkare och boende i byn skall vara tidsenligt klädda – tänk 
även på
skorna i möjligaste mån.

• För anvisad plats gäller att den skall utnyttjas under hela festivalen och att
öppettiderna respekteras. Försäljare får inte utebli från sin plats utan synnerligen
goda skäl.
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• Eldning direkt på marken är INTE tillåten, använd fyrfat eller liknande. De som
eldar måste ha och SKA kunna visa upp brandsläckare eller dylikt som förvaras i 
tältet.

• Det är inte tillåtet att synligt röka cigaretter, prata i mobiltelefon eller att dricka
alkohol under festivalens öppettider.

• Spontana aktiviteter/uppträdanden som inte anmälts och sanktionerats i 
samband med anmälan får endast utföras efter godkännande från Styrelse och 
Projektledning.

• Höga krav ställs på sophanteringen. Deltagare ska hålla rent och fint på sin 
plats. Sopor från lägren skall slängas i containern vid husvagnsparkeringen och 
INTE i sopkorgarna på området. Behövs ytterligare soppåsar, säg till i Info-tältet. 
Deltagare som lämnar sin plats ostädad kan komma att, i efterhand, debiteras 
200 SEK för städning. Även överbliven ved skall bäras tillbaka.

• Hundar och hästar bör vara marknadsvana och skall hållas selade/kopplade 
och under uppsikt. Liksom övriga marknadskrav skall de djur som vistas inom 
området ha
relevans för festivalen och ha förmodats funnits på vikingatiden. Glöm inte 
plocka
upp efter dem. Hundbajspåsar finns i Informationstältet.

• Parkering sker på anvisad plats snarast efter urlastning med P-lapp liggandes 
tydligt i framrutan.

• Styrelse och projektledning äger rätt att neka till sådant som bedöms ligga 
utanför
ramarna för festivalen. Kontroller kommer att ske regelbundet under hela 
festivalhelgen. Deltagare som inte respekterar våra regler riskerar att bli avhyst 
från området.

Vid oklarheter eller funderingar – fråga!
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