Skånejul på Hässleholmsgården 18–21 november 2021
Välkommen som utställare på Skånejul 2021!

Under Skånejul fyller vi Hässleholmsgårdens
lokaler med julstämning och utställare.

Monterhyran varierar mellan de olika lokalerna,
pris per plats exkl. moms
Huvudbyggnaden
Flyglarna, norra och södra
Fruktboden
Vandrarhemmet
Vagnsmuseet
Matladan
Utomhusplatser

3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
2 500 kr
3 000 kr
3 000 kr
2 750 kr

Önskas två platser blir avgiften den dubbla. En utställningsplats
är 2,5 m bred och 1,5 m djup. Bord och övrigt utställningsmaterial svarar utställaren själv för. Ett
begränsat antal bord finns att hyra för 50 kr/bord. El ingår upp till max 400 watt, önskas det mer el
kostar det 300 kr. Det är viktigt att ni bokar extra el för att vi ska kunna bygga ett stabilt elnät på
plats.

Regler för medverkan

Vi vill säkerställa att Skånejul håller en hög kvalitet och har därför formulerat följande regler för
deltagande på julmässan. Dessa regler ska läsas igenom och godkännas som en del i avtalet mellan
mässan och utställare.

Anmälan, avtal och betalning

Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast angivet datum. Avtal har träffats när bokning bekräftats
och monterplats har betalats. Vid utebliven betalning kan platsen av arrangören avbokas och erbjudas
annan utställare. Det påverkar dock ej utställarens betalningsskyldighet om inget annat avtalats. Vid
frågor om fakturor och betalning kontakta Sara Nilsson tel. 010-476 20 05.

Avbokning

Vid avbokning från den 31 juli till 60 dagar innan mässtart debiteras 1 000 kr, därefter hela
monterhyran. Vid avbokning fram t.o.m. 2 veckor före mässans start pga. sjukdom (uppvisande av
läkarintyg krävs) debiteras 1 000 kr, därefter hela monterhyran.

Uppackning

Uppackning sker dagen före mässtart kl. 13-18 samt mässans öppningsdag kl. 8-13. Montern ska vara
färdigställd senast kl. 13 första mässdagen. Ingen uppackning får inledas efter invigningen kl. 13.

Montern

Skånejul förbehåller sig rätten att ändra monterplaceringar, begära ändring i montrar och vilka
produkter som får förekomma på mässan såväl före som under mässans gång. Monter och produkter
godkänns vid syn på plats. Extrapris-erbjudanden får inte förekomma. Inga spikar eller infästningar
som lämnar märken får göras i befintliga väggar och tak. Utställare ansvarar för städning och
upplockning av skräp runt sina montrar och håller sig med egna soppåsar som slängs på anvisad
plats. Reklam får endast förekomma inom den egna montern och för egna godkända produkter.

Monterplats

Utställare accepterar anvisad monterplats i samband med betalning och förstår att monterplats kan
ändras fram till mässans start. OBS! Monterplatser varierar ifråga om värme, golvunderlag, väggar,
allmänljus etc. beroende på miljö och lokal. Vissa lokaler har ej full rumsvärme varför utställare kan
behöva varma kläder. Inga egna värmefläktar eller elektriska värmekällor får förekomma utan
godkännande. Endast jordade förlängningskablar får användas. Utställare ska egen LED-belysning
(max 400 W) då mässan inte kan garantera fullgod belysning i monter. Endast LED-lampor får
användas i montrar. Levande ljus är förbjudet i alla lokaler. Hundar får inte vistas i någon av
lokalerna.

Eget hantverk

Mässan har ensamrätt att avgöra vilka utställare som får förekomma på mässan. Hantverk ska
huvudsakligen vara egentillverkat i Sverige av den som säljer i montern. Mässan äger rätt att avvisa
produkter som ej föranmälts eller som ej är att betrakta som eget hantverk. Enbart föranmälda och
godkända produkter får säljas i montrar. Hushållningssällskapet har ansvarsförsäkring som täcker
skador orsakade av mässan. Mässan påtar sig inget ansvar för materiella skador, stöld eller
personskador orsakade av olyckshändelser, besökare, brister i befintliga lokaler under uppackning,
nedpackning eller mässans gång. Utställare medverkar på dessa villkor och ska teckna egen försäkring
som täcker skador på sak och person. Alla som säljer sina produkter med särskilda tillståndskrav har
ansvar för att tillstånd från berörda myndigheter finns och kan uppvisas under mässan. Du söker
tillstånden i din hemkommun. Lagen om märkning på sådana produkter ska också följas. Det gäller
t.ex. hudvårdsprodukter, hygienprodukter, livsmedel, alkoholhaltiga drycker mm.

Leveranser och bilar på området

Inga bilar får finnas på området under mässans öppettider, detta gäller även leveranser till utställare.
Utställare ansvarar för att planera inleveranser och bilfärder efter anvisade tider. Behöver ni använda
bil under dagarna hänvisas ni till utställarparkeringen utanför mässområdet. Inga bilar/transporter får
köra in på mässområdet innan stängning sista mässdagen.

Parkering

Parkering ska ske på utställarparkering. Kylbilar ska föranmälas och parkeras på angiven plats. Vid
behov av handikapparkering ska detta anmälas till mässarrangören i god tid och kompletteras med
kopia av giltigt handikapptillstånd. Uppställning av husbil rekommenderas ej utan hänvisas till
närliggande camping. Skulle utställare ändå vilja ställa motsvarande ska detta anmälas till
mässgeneral i god tid för kännedom. Ingen bevakning av området nattetid utgår.

Förbehåll

Mässan förbehåller sig rätten att när som helst avvisa icke godkända och även i förhand godkända
produkter och utställare som mässan inte betraktar som bra kvalitet och/eller eget hantverk. Vid
överträdelse av regler för medverkan kan utställare med personal avvisas från mässan. Utställaren har
inte rätt att med anledning av detta mot arrangören resa krav om återbetalning av erlagda avgifter
eller om skadestånd. Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över sker
inskränkningar i uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten är utställaren inte
berättigad att återfå hela eller del av monterhyran, ej heller erhålla någon form av skadestånd. Skulle
till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, strejk, lockout, brand eller annan med dessa
jämförlig händelse arrangören tvingas ställa in eller skjuta upp arrangemanget återbetalas ej erlagd
monterhyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart mässan kan
hållas igen.

