Marknadsregler och information för Leksands medeltidsmarknad
Leksands medeltidsmarknad 1 – 3 juni 2018
Sammanställning av information och regler för utställare och övriga deltagare på Leksands medeltidsmarknad. 2018
års upplaga blir den 19:e i ordningen och vi hoppas den ska pågå många år till.
Öppettider:

Fredag - lördag 11.00 – 18.00, Söndag 11.00 – 17.00. Marknadsstånd ska vara bemannade och öppna
under marknadens öppettider. Marknadsståndet ska var klart för inspektion 30 minuter innan
öppning. Alla fordon ska vara borta från området 30 minuter innan öppning.

Priser:

300 kr/ lpm försäljningsyta. Matförsäljare enligt överenskommelse. Avanmälan som sker senare än 1
vecka (7 dagar) innan startdatum debiteras med 50% av marknadsavgiften. Utställare som uteblir
debiteras 100% av marknadsavgiften.50 kr/dag för el (max 300W) – behov ska föranmälas för att
kunna garanteras. Övrig el enligt överenskommelse. Extra debitering kan tillkomma för utfällda- eller
extra tak. Rabatter kan ges till dem som visar eller utför hantverk på plats.

Betalning:

Betalning av marknadsplats, el etc. sker på söndagen (3 juni). Swish eller kontant mot kvitto.

Utst.p-platser:

Finns på kyrkparkeringen samt vid Leksands idrottsaréna och ingår i platsavgiften. Det kommer finnas
begränsad tillgång på el och den kommer kosta 50 kr/ dag. Elen måste föranmälas för att vi ska kunna
garantera tillgång.

Wc/ dusch

WC finns tillgängliga för utställare vid kyrkparkeringen dygnet runt torsdag – söndag. Dusch Finns
tillgänglig fredag och lördag från 17.00 – 20.00 i gamla gymnastikhallen.

Produkter:

Endast produkter som är föranmälda får säljas på marknaden. För samtliga utställare gäller att
produkterna ni säljer och hantverket ni visar ska ha historisk anknytning till medeltiden eller
vikingatiden. De ska vara av god kvalité och av material från den tiden. Arrangören tillåter sig att
i vissa fall göra undantag från dessa regler pga. lagstiftning eller praktiska skäl.

Utseende:

Utställarnas kläder, marknadsstånd och förpackningar ska vara tidsenliga. Vi tillåter ej presseningar,
stål- och aluminiumställningar, vaxdukar, plastpåsar etc. Tänk på att upprätthålla ett tidstroget
beteende. Undvik att prata i mobiltelefon, röka och att exponera emballage och väskor.

Kontroll:

Kontroll av samtliga marknadsstånd avseende utseende, materialval och kvalité görs varje morgon
och löpande av marknadsfogden. Arrangören förbehåller sig rätten att, via marknadsfogden,
korrigera sortiment, utseende eller beteende som bryter mot reglerna eller på annat sätt inte passar
in på marknaden via avtal eller andra sammanhang. De utställare som inte följer reglerna och
anvisningar kan bli avvisade. Marknadsavgiften kommer då inte att betalas tillbaka alternativt
faktureras i efterhand.

Entréer:

Då vi tar entré finns det inpasseringskontroller för besökare. Det innebär att våra kontrollörer inte
alltid kommer känna igen er när ni vill in eller ut efter öppningstid (toabesök, varuhämtning, etc). Var
då noga med att be om en stämpel när ni går ut, eller meddela i entrén att det kommer t.ex. personal
efter öppningstid. Allt för att ska gå smidigt vid in- och utpassage.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla mått på tält/stånd + snören, vilka produkter som önskas säljas, eventuellt
utövat hantverk, bilder på produkter, personal och tält/stånd, hur många ni är, behov av parkering
och el, organisationsnummer, kontaktuppgifter med namn, adress, telefon, mejl samt annan
information som kan vara viktigt för arrangören att veta. Ansökan skickas till
jorgen@leksandsmedeltid.se och i ämnes- / ärenderaden ska det stå ”Ansökan utställare”.
Vi reserverar oss för felskrivningar.

Väl mött i Leksand 2018 önskar Mikael, Jörgen med personal.

