Vilkår for leie av standplass ved Molde International Jazz Festival.
1. Standplass
Bodplass bekreftes ved innbetaling av leie. Frist for
innbetaling er 1. juni eller ved forfall på faktura.
Dersom leien ikke er innbetalt er man ikke
garantert plass. Ved avbestilling senere enn 3 uker
før festivalen må leie betales fullt ut. Leietaker
forplikter seg til å holde orden på og rundt sin
stand til enhver tid, og leietaker kan kun benytte
avtalt areal.
Moldejazz kan både før og under festivalen flytte
en leietaker fra anvist sted til et nytt sted.
Leietagere i Storgata skal ha åpent begge sider av
standen, dersom noe annet ikke er avtalt. Dette for
å bedre publikumsgjennomgang og sikt i området.
Plassen kan ikke gis, eller leies ut, til andre.
Alle varer og utstyr må være ryddet bort fra
plassen innen kl. 24:00 natt til søndag.
2. Parkering/Bil
Innkjøring med bil kan skje mellom 08:00 og 10:00
på formiddag og etter kl. 17:00 på ettermiddag.
Parkere biler, tilhengere etc. på oppstillingsplassen
kan kun skje etter avtale. Det følger ikke med
parkering til standplass.
3. Miljø/Brann/Tyveri
Leietakere av telt er forpliktet til å sørge for at det
er et godkjent pulver - brannslokningsapparat i
teltet til enhver tid. Brannkummer i gaten må ikke
blokkeres.
Moldejazz er ikke ansvarlig for tap som følge av
skade på, eller tyveri i, salgsboder. Etablert
vakthold er ikke garanti mot skade og innbrudd.
Dette gjelder også dersom det i utgangspunktet er
utstyrsmangler ved teltet.
Det er leietakers ansvar å rydde opp og bringe
søppel til søppelcontainere. Moldejazz er sertifisert
Miljøfyrtårn og har sortering av avfall høyt på
agendaen. Dette gjelder også for våre leietakere.
All søppel skal sorteres riktig i containere. Dette
gjelder spesielt etter avslutning siste dag. Dersom
dette ikke følges vil leietaker bli fakturert kr. 5000,kr i ryddegebyr.
4. Matservering
Det er ikke lov å selge mat til servering uten at det
er inngått avtale med MIJF om dette. Det er egen
avtale for matservering. Stander med matservering
må bruke kassasystem gjennom Moldejazz.

All distribusjon av næringsmidler (mat, drikke,
godteri osv.) skal være godkjent av Mattilsynet.
Leietagere som selger mat forplikter seg til å dekke
til underlaget i teltet, og i serveringsområdet
rundt. De må i tillegg ha nødvendig og tilstrekkelig
utstyr for avfallshåndtering.
5. Musikk
Musikk fra standen er kun tillatt etter avtale med
Moldejazz.
6. Produktforbud
Produkter som heliumballonger, piratkopier,
softguns, kniver, sverd, kastevåpen eller lignende,
skal ikke selges uten avtale med Moldejazz.
Produkter med symboler som kan være støtende
skal ikke selges. Dette gjelder spesielt produkter
som kan forbindes med nazisme, rasisme eller
narkotika. Moldejazz vurderer symbolverdi.
Det tillates ikke salg av andre varer enn det man
har oppgitt i søknadsskjemaet.
7. Opptreden
Leietaker skal alltid ha synlig plassbevis og
leietakere skal opptre vennlig og imøtekommende,
og ikke påtrengende, frekk eller utrivelig. Leietaker
kan ikke være påvirket av rusmidler. Med leietaker
menes leietaker eller representanter for denne.
8. Mobilt Salgsbevis
Leietakere med mobilt salgsbevis har tilgang til
definert utleieområde i Molde sentrum. Alle som
har avtalt aktivitet i utleieområdet må ha mobilt
salgsbevis. Tilgjengelig areal er maksimalt 1
kvadratmeter, dersom noe annet ikke er avtalt.
Leie for mobilt salgsbevis må innbetales før
aktiviteten starter.
9. Brudd på vilkår
Leietaker skal følge vilkårene for standplass fra
Moldejazz. Ved brudd på disse kan leietaker bli
bortvist fra festivalområdet for resten av uken uten
kompensasjon/refusjon av innbetalt leie.
10. Bruk av kontanter
Moldejazz ønsker ikke håndtering av kontanter for
betaling av standplass. Kun betaling via VIPPS eller
betalingsterminal er tilgjengelig i festivaluken.

