Udstillingsbetingelser for Rørcenterdagene
Den 8. og 9. september 2021
Udstillingsareal
Vi råder over ca. 324 m2 effektivt udstillingsareal indendørs og ca. 3030 m2 udendørs, i alt 191 stande. Udstillingen vil i 2021 fylde 3 runde parkeringsarealer.
P1: Her vil teltet til de indendørs stande blive placeret.
P2: Er forbeholdt udstillere med store/tunge udstillingsgenstande – grundet broen (3,60 m) til P1 og P3.
P3: Er til de øvrige udendørs udstillere.
Indendørs stande
Udstillingsområdet indendørs vil bestå af 3 telte opstillet i forlængelse af hinanden, som er inddelt i stande. De
36 stande i udstillingsteltet er alle 3 x 3 m. Højden er på ca. 2,80 m forrest på standene og max. 2,10 m bagest
på standen. Teltene er placeret på asfalt, og uden gulv. Bemærk at i tilfælde af regn vil teltet give vand langs teltets yderkanter.
Udstillingspladsen udendørs ved teltet er reserveret til de udstillere, der både har stand indendørs og udendørs.
Udstillere skal medbringe deres eget udstillingsudstyr. Der er ikke opsat skillevægge mellem standene, og der må
ikke udstilles uden for udstillingsarealet. Opsætter I selv skillevægge skal disse også stå indenfor jeres egen
stand, og vægtykkelsen går derfor fra jeres areal.
Vi gør opmærksom på, at hvis alle stande i teltet ikke bliver solgt, rykkes standene sammen, så der ikke opstår
”huller”. Så opsættes der færre eller kortere telte.
Udendørs stande
Udendørs er der ikke umiddelbare begrænsninger på udstillingsarealet. Dog er minimum udendørsareal 25 m2.
Standende rundt i cirklen, langs yderkanten er 5 x 5 m (25 m2) og standene i midten af parkeringspladsen er 5 x 6
m (30 m2), og det er ikke tilladt at overskride disse grænser.
Priser
Priser for udstillingsareal inde i teltet er kr. 1.260,- pr. m2 og udendørs udstillingsareal kr. 530,- pr. m2 (minimumsareal udendørs er som udgangspunkt 25 m2). Alle priser er excl. moms. Opstillingshjælp til særlig tunge
genstande (over 1200 kg) og specielle installationer, påfyldning af store mængder vand mv. afregnes separat
og aftales i god tid med udstillingspersonalet. Alle priser er excl. moms.
Opbygning af stande
Udstillere skal medbringe deres eget udstillingsudstyr. Der er ikke nogen fast afskærmning mellem standene
hverken indendørs eller udendørs, og der må ikke udstilles uden for udstillingsarealet. Fast afskærmning må
ikke opstilles, så det skygger eller hindrer udsyn for omkringliggende stande. I tvivlstilfælde rettes henvendelse
til udstillingspersonalet. Opstillede elementer udendørs må ikke overstige 3 meter uden aftale med udstillingspersonalet. OBS! Der må under ingen omstændigheder fastgøres noget i asfalten!
Opsætning af lejede telte på 50 m2 eller derover på udstillingspladsen
Iht. ny Bekendtgørelse nr. 880 af 03/07/2014 om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner,
er der nogle regler omkring telte på 50 m2 og derover samt regler for brug af åben ild/grill.
Ved opsætning af større telte, skal der indsendes certifikat på, at teltet er godkendt iht. bekendtgørelsen, og der
skal i teltet være en synlig ildslukker.
Brug af grill / ild på standen
Ved brug af grill/ild på standen skal det foregå udendørs, og der skal skiltes og forefindes en synlig ildslukker på
standen i umiddelbar nærhed af grillen/ilden.
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Affald
Skal afleveres i dertil indrettede containere/skraldespande opstillet på og ved udstillingspladsen.
El
Til alle stande vil der blive trukket almindelig 220 V strøm, der max kan trække 2 kW. Såfremt der er behov for
ekstra bedes I venligst oplyse det i kontrakten. For at undgå overophedning skal kabelruller være rullet helt
ud. Kabelruller, stik og ledninger skal være placeret 60 cm over jord (tørt).
I skal selv medbringe fordelerboks og ekstra ledningsstik. OBS! Fredag den 10. september kl. 9.00 vil al
strøm blive frakoblet.
Vand
Der vil på udstillingsområdet kunne tappes vand fra almindelige spulehaner der ikke er beregnet til store
mængder vand. Skal der bruges store mængder vand, skal man selv sørge for at få fyldt tanke inden udstillingen åbner.
Forsikring
Alle forsikrings- og transportspørgsmål må udstilleren selv tage vare på. Med hensyn til tyveri, brand, vandskade,
hærværk eller lignende, henstår de udstillede genstande i alle tilfælde for udstillernes egen regning og risiko. Tab
eller skade på personer eller ting, som forårsages af udstilleren eller dennes materiel, kan ikke på nogen måde
lægges udstillingens ledelse til ansvar, og udstilleren tilrådes selv at sørge for alle forsikringer desangående.
Vagt
Der vil i udstillingsperioden være nattevagt på arealet, hvilket dog ikke ændrer regler med hensyn til forsikring.
Vagten vil være på pladsen i tidsrummet fra kl. 17.00 aften til kl. 08.00 morgen med start mandag aften (6. september 2021) og slut fredag morgen (10. september 2021). Hvis man skal ind på pladsen i dette tidsrum, bedes
man orientere vagten.
Parkering
Parkering og standsning på tilkørselsvejen til udstillingsarealet og på selve udstillingsarealet er totalt forbudt.
Der henvises til de afmærkede P-pladser.
Opstilling og nedtagning af stande
Opstilling af stande kan påbegyndes fra mandag d. 6. september kl.8.00 og skal være afsluttet senest tirsdag
d. 7. september om aftenen. På de to udstillingsdage fra onsdag morgen til torsdag kl. 16.00 er udstillingspladsen lukket for køretøjer (uden særlig tilladelse). Nedtagning af stande må først påbegyndes efter kl.16.00
om torsdagen d. 9. septemberi og skal være afsluttet senest fredag d. 10. september kl. 12.00.
Der må ikke befinde sig køretøjer på udstillingspladsen, samt tilkørselsveje til afhentning af udstillingsmateriale før kl. 16.00 om torsdagen.
Åbningstid
Udstillingen er åben for publikum begge udstillingsdage fra kl. 10.00 – 16.00. Udstillingen er gratis for besøgende.
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