
Generelle utstillerregler for Tomatfestivalen 2023 
 
 

1. Dere som er interesserte i å delta som utstillere på Tomatfestivalen 2023 må fylle ut et 
elektronisk skjema som ligger ved i mailen (eller på www.tomatfestivalen.no). Ta eventuelt 
kontakt med June på june@mango.no om du trenger hjelp til noe. 

 
2. Søknadsfrist er 15. mai. Dere får endelig svar på om dere har fått plass eller ikke innen 1. juni.  

 
3. Påmeldingen er bindende etter 1. juni og standleien vil bli innkrevd i sinn helhet. Unntak er ved 

sykdom (legeattest må framlegges). 
  

4. Faktura for standleien blir sendt ut fortløpende. Standplassen er bekreftet når faktura er betalt.  
 

5. I tillegg til kvalitet på produktene, ønsker vi å prioritere gartnernæringen, mangfoldet innenfor 
mat, landbruksnæringen, bygg og bolig, transport og reiseliv, organisasjoner, lokalmat, lokale 
produkter og håndverk. Arrangøren kan også, etter en samlet vurdering, ta inn andre deltakere.  
 

6. For utstillere som selger matvarer må salgsinnretninger og vareutvalg være godkjent av 
Mattilsynet i hjemkommunen. Godkjenningsbevis skal tas med og vises ved eventuell inspeksjon.  
 

7. Arrangøren sørger for renhold av innen- og utendørs publikumspassasjer. Renhold av standplass 
er utstiller sitt ansvar. Det blir satt opp søppelspann på hele området. 
 

8. Standplass kan rigges fra kl. 07.30 samme dag, eller etter avtale dagen før.  
 

9. Utstillere må selv sørge for nødvendige forsikringer.  
 

10. Alle biler og tilhengere, som ikke er en del av utstillingen/standen, må være ute av 
festivalområdet mellom kl. 09.30 og 17.00!  
 

11. Standplass/serveringsplass skal være betjent når festivalen er åpen for publikum. NB! Ingen biler 
skal inn på området før 17.00! Dette pga trafikksikkerheten. Vakter vil passe på at dette blir 
overholdt.  
 

12. Etter avsluttet festivaldag skal standplassen etterlates ryddig og uten dekorasjoner, spiker, 
emballasje og liknende. Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje.  
 

13. All ferdsel på utstillingsområdet og tilgrensende areal skjer i samsvar med retningslinjer for 
trafikkregulering fastsett av arrangør. Det kan bare parkeres på tilviste plasser.  
 

14. Alle utstillere er bundet av dette reglementet. Arrangør avgjør med bindende virkning tvister om 
forståelse av reglementet.  
 

15. Arrangør kan avlyse festivalen, eller deler av denne, dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre 
arrangementet pga force majeure, større skader på bygninger eller tekniske skader på 
utstillingsområdet og enkeltstander. Om festivalen må avlyses, betaler arrangør tilbake 
standleien.  
 

 
Velkommen til Tomatfestivalen 2023! 

 


