INVITASJON TIL

JULEMARKED
I HØNEFOSS

Vi planlegger et stort julemarked lørdag 11. og søndag 12. desember 2021.
Vi ønsker oss et julemarked med markedsboder og aktiviteter for liten og stor.
Området vil strekke seg fra Fengselet, hvor det blir familie-aktiviteter i hagen, og over til
Søndre Torg, med bugnende salgsboder helt inn til Sentrumstorget.
Byens butikker, spisesteder, gater og torg blir julepyntet, nissens hjelpere kommer – og det blir
stemningsfull underholdning. I år kommer Juletoget fra Oslo og Gjøvik, via Roa til byen vår også!

Ønsker du å delta på årets julemarked i Hønefoss og selge kvalitetsprodukter?
Påmelding innen:
10. oktober 2021

SØKNADSSKJEMA

JUL I HØNEFOSS

HAR DU SPØRSMÅL? Kontakt Kulturstiftelsen Fengselet på: 928 20 002 – eller: post@fengselet.com
Markedet vil finne sted helgen 11. og 12. desember 2021

Pris for 2 dager:

Åpningstider:

Bod med strøm kr. 2 000 + mva.
Plass med eget telt: kr 1 000 + mva.
Plass med eget telt og strøm: kr. 1 500 + mva

Lørdag kl 11-16 og Søndag kl 12-17
Alle som får tildelt markedsplass må delta begge dagene.

Vi leier ut 5 boder (3x2 m), resten av plassene er oppstillingsplasser (3x3 m) hvor du stiller med eget telt eller salgsbil/vogn.
Vi har ingen salgsboder innendørs i år pga. den pågående pandemien.
Viktig! Les disse retningslinjene for å delta på julemarkedet:
1. Alle må gjøre rede for hva de skal selge.
Bilder av produktene sendes inn sammen med
søknaden. Vi setter strenge krav til hva som
selges og hvordan det presenteres for å få et
julemarked med høy kvalitet.
2. Markedsselgerne forplikter seg til å være
med begge markedsdagene.
Man kan gjerne dele boden/bordet med andre,
og da må dette presiseres i deltagerskjemaet.
Plassen kan ikke overdras andre uten at dette
er avtalt.

3. Alle matvarer som selges må være godkjent
av Mattilsynet innen Julemarkedet starter. Slik
godkjenning må kunne forevises på stedet ved
inspeksjon.
4. Det er begrenset med strøm, men oppgi i
søknaden om dere trenger strøm og hva den evt
skal brukes til. Julemarkedet forbeholder seg
retten til å prioritere mellom de ulike søkerne.
5. Julemarkedet tar ikke ansvar for evt. ødelagte eller stjålne produkter, enten det skyldes
publikum eller vær og vind. Dette gjelder også

produkter som oppbevares på Julemarkedets
område (i boder el.l.) mellom markedsdagene.
Markedsdeltaker må selv sørge for evt. forsikring.
6. Julemarkedet forbeholder seg retten til fritt
å prioritere mellom de ulike deltagerne, både
når det gjelder plassering og retten til å delta.
7. Covid-19 pandemien. Vi forbeholder oss
retten til å endre, eller avlyse arrangementet i
sin helhet, dersom vi av smittevern hensyn finner
det hensiktsmessig. Påmeldingsavgiften vil da bli
tilbakebetalt i sin helhet.

Julemarkedet arrangeres av: Kulturstiftelsen Fengselet & Ringerike næringsforening

