Inneboder og uteboder Rennebumartnan 2017
Inneboder
Boder nr. 1- 33
Godt brukte bodvegger av sponplater og synlige stendere på én
sidevegg, som du kan male og dekorere som du vil. Bodene er 2,4
m høye, og foran på hver bod er det en 0,3 m bred frontbaldakin i
samme materialer, som kan males. På toppen av hver bod er det en
dobbeltkontakt med mulighet for uttak av strøm til lys, kasseapparat
osv.
Standardbod fra 1 - 33 er 3 m bred og 2,40 m dyp.

Boder nr. 34 – 61
Nye boder i finér, glatt på begge sider. Bodene er 2,4 m høye, og
foran på hver bod er det en 0,3 m bred frontbaldakin i finér. Bodene
og baldakin kan ikke males, men ev. tildekkes med stoff eller papir
o.l.. På toppen av hver bod er det en dobbeltkontakt med mulighet
for uttak av strøm til lys, kasseapparat osv.
Standardbod fra 34 - 39 og 46 - 53 er 3 m bred og 2,4 m dyp.
Standardbod fra 40 - 45 og 54 - 61 er 3 m bred og 1,8 m dyp.
Torg A - H, midt i hallen
Helt nye seksjoner i svart finér på hjul. Høyde 1,25 m med to hyller.
Bredde 2 m og dybde 0,8 m. Meget enkelt for utstillerne i forhold til
vareeksponering og opp- og nedrigging.

Plasser/boder i 2. etg.i Rennebuhallen
I to av hjørnene er det muligheter for å lage «boder». Ellers er 2. etg,
best egnet for bilder. Her er det slette vegger som det er lov å slå
i stifter. Muligheter for å benytte noen smale bord til pakking osv.
Dette må avtales i forhold til brann/rømningsveier.

UTE

Ferdig oppsatte uteboder
Treboder med panelte vegger og tak av glassfiber. Det er lov å stifte i
veggene, og de kan også dekkes med stoff, men ikke males. Strøm er
ikke inkludert i prisen, og må bestilles
Hel utebod er 5 m bred og 2 m dyp. Bakveggen er 2 m høy, og i
front er høyden 2,4 m.
Halv utebod er 2,5 m bred og 2 m dyp. Består av en bakvegg og en
sidevegg. Det er ikke vegg mellom de man deler bod med, kun en
stolpe i fronten Og selvsagt kan du som utstiller avtale med naboen
hvis dere kommer på noen kreative løsninger for å lage et skille/vegg
på midten.
Frontbaldakin for å henge navneskilt osv. er ferdig montert.
Se vedlagte oversiktskart for å finne ut hvilken type bod du har!
Skulle det være behov for ytterligere informasjon kontakt oss gjerne
på tlf. 72 42 77 48 // 917 83 500 eller på mail kenneth@rennebumartnan.no

REGLER FOR PÅMELDING/DELTAGELSE PÅ RENNEBUMARTNAN
11. - 13. AUGUST 2017
PÅMELDING/BETALING
1. De som er interessert i å delta på Rennebumartnan sender utfylt påmeldingsskjema som fås ved
henvendelse til Rennebumartnan as Tlf. 72 42 77 48 eller på www.rennebumartnan.no
2. Endelig påmeldingsfrist er 15. mars. Tildeling av plass skjer innen 1. mai. De som har fått plass får
beskjed om hvilken bod de har blitt tildelt, og samlet regning på påmeldingsavgift og salgsbodleie.
De som ikke får plass, vil også få beskjed. – Disse står imidlertid automatisk på ”venteliste”
dersom noen av de som har fått plass skulle trekke seg.
3. Dersom flere utstillere deler en salgsbod, må påmeldingsavgiften ganges med antall utstillere.
Unntak er husflidslag. De betaler som om de er én person; oppføring i martnasmagasinet og
servicebetingelser forøvrig tilsvarer det som én personlig utstiller får.
4. Frist for betaling av salgsbodleie er 19. mai. Dersom fristen ikke blir overholdt risikerer en at
plassen blir tildelt andre.
5. For de som trekker seg etter at salgsbodleien er betalt, kan salgsbodleien refunderes dersom vi
finner en annen utstiller som fyller kriteriene for deltakelse. Påmeldingsavgiften blir i slike tilfeller
ikke tilbakebetalt da det dekker våre administrasjonskostnader.
KRITERIER FOR PLASSTILDELING/LODDSALG/UTDELING AV REKLAMEMATERIELL
6. I tillegg til kvalitet på produktene, ønsker vi å prioritere mangfoldet innenfor husflid og håndverk
slik at flest mulige teknikker blir representert på martnan. Ved uttak av utstillere prioriterer
arrangøren de som har dette som næring, samtidig som vi ønsker å stimulere unge og nye
håndverksprodusenter som ønsker å utvikle seg fra hobby til næring.
7. Egenproduserte, og varer produsert i samarbeid med andre håndverkere i Norge er tillatt.
Utstillere med egendesignede varer produsert i andre land kan også søke. Det forutsettes at
designeren selv betjener salgsboden.
8. Hovedregelen er at det blir tildelt én salgsbod pr. utstiller. Bare unntaksvis kan én utstiller få
tildelt to boder.
9. Utstillere som kan dele salgsbod, vil på ellers like vilkår gå foran utstiller som ønsker én salgsbod
alene. Hvis det her ikke dreier seg om et husflidslag, må påmeldingsgebyret ganges med antall
utstillere, jfr. punkt 3.
10. Organisasjoner som ønsker å selge lodd under martnan, må søke martnaskomiteen om tillatelse
minst 14 dager før arrangementet åpnes.
11. Det er ikke tillat å dele ut reklamemateriell o.l. som ikke refererer seg til varene som tillates solgt
under martnan, jfr. punkt 7.

www.mediaprofil.no

ANSVARSFORHOLD
12. Salgsbodene skal være betjent når messen er åpen for publikum.
13. Arrangørene sørger for renhold av innen- og utendørs publikumspassasjer. Renhold av salgsbodene
besørges av utstillerne.
14. Arrangørene besørger vanlig vakthold fra montering kan begynne til demontering skal være
avsluttet, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr. Utstillerne må selv sørge
for å dekke nødvendige forsikringer.
15. Når utstillingen er demontert skal salgsboden leveres ryddet og fri for dekorasjoner, spiker o.l.
Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje.
16. Arrangøren garanterer ikke at utleide salgsboder ute er helt tette mot regn.
17. Alle utstillerne anses å være bundet av dette reglementet. Martnaskomiteen avgjør med bindende
virkning tvister om forståelse av reglementet.
Skulle det være behov for ytterligere informasjon kontakt oss gjerne
på tlf. 917 83 500 eller på mail kenneth@rennebumartnan.no

