
 
 

Udstillingsbetingelser for Rørcenterdagene  

Den 14. og 15. juni 2023 
 
 
 
 

Ret til ændringer forbeholdes  24. ok

Udstillingsareal  

Udstillingen foregår på 3 af Teknologisk Instituts runde parkeringspladser P1, P2 og P3 ca. 11.000 m2 i al

på området 159 stande fordelt på i alt 4355 m2. 

 

P2: Er forbeholdt udstillere med store/tunge udstillingsgenstande – grundet lave broer (3,60 m) til P1 og

P1 og P3: Er til de øvrige udendørs udstillere. 

 

Priser   

Priser for udendørs udstillingsareal kr. 596,- pr. m2 (minimumsareal udendørs er som udgangspunkt 25 

priser er excl. moms. Alle fakturaer tilføjes automatisk et Miljøbidrag, hvis salget overstiger en bagate
på 1000 kr. 
 

Afregnes separat og aftales i god tid med udstillingspersonalet 

 Opstillingshjælp til særlig tunge genstande (over 1200 kg)  

 Specielle installationer 

 400 V til fx motorer osv. 

 

Levering af produkter til udstillingen 

Alle produkter der leveres til udstillingen, skal være pakket forsvarligt ind og tydeligt mærket med navn

nummer. Dette gælder også ved afhentning af produkter, ved udstillingens afslutning. Alle produkter, sk

afhentet af fragtmænd mv. inden kl. 12.00 fredag den 16. juni 2023. Herefter, er der ingen opsyn med pr

og produkter kan ikke stå i tørvejr, hvis det skulle regne. Vi har på pladsen 2-3 trucks, til at køre produkt

standene, vær dog opmærksom på, at der kan forekomme ventetid i spidsbelastninger.  

 

Stande 

Alle stande er placeret på asfalt udendørs på Teknologisk Institut’s runde parkeringspladser, og der er ik

delbare begrænsninger på udstillingsarealet. Dog er der et minimums areal 25 m2.  
 

Standene rundt i cirklen, langs yderkanten er 5 x 5 m (25 m2) og standene i midten af parkeringspladsen

m (30 m2), og det er ikke tilladt at overskride disse grænser.  

 

Opbygning af stande 

Udstillere skal selv medbringe deres eget udstillingsudstyr, telt, pavillion, eller parasol mv. Der er ikke no

afskærmning mellem standene og der må ikke udstilles uden for udstillingsarealet. Fast afskærmning m

opstilles, så det skygger eller hindrer udsyn for omkringliggende stande. I tvivlstilfælde rettes henvend

udstillingspersonalet. Opstillede elementer udendørs må ikke overstige 3 meter uden aftale med udstilli

sonalet. 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 konstru

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

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 forefindes en synlig ildslukker og sk

med det på standen i umiddelbar nærhed af grillen/ilden. 

 

Affald 

Skal afleveres i dertil indrettede containere/skraldespande opstillet på og ved udstillingspladsen.  
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El 

Til alle stande vil der blive trukket almindelig 230 V strøm, der max kan trække 2000 W. 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). Eksempel: 1 stand 230 V 2000 

W, 2 stande 230 V 4000 W) 

 

I skal selv medbringe fordelerboks og ekstra ledningsstik. OBS! Fredag den 16. juni kl. 8.00 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 udstillin-

gen åbner.  

 

Der må af hensyn til andre udstillere, ikke tømmes vand af beholdere/tanke torsdag den 15. juni 2023, før 

det er aftalt med Stig Clausen og Pia Blomquist. I øvrigt bedes man tage hensyn til sine medudstillere, så de 

ikke skal gå og få våde fødder, mens de pakker deres stand ned. 

 

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 (12. juni 

2023) og slut fredag morgen16. juni 2023). Tirsdag og onsdag aften/nat, vil der være 2 vagter på området. 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. 12. juni kl.8.00 og skal være afsluttet senest tirsdag den 

13. juni 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.15.00 om 

torsdagen den 15. juni og skal være afsluttet senest fredag d. 16. juni kl. 12.00.  

 

Der må ikke befinde sig køretøjer på udstillingspladsen, samt tilkørselsveje til afhentning af udstillingsmate-

riale før kl. 15.00 om torsdagen. 

 

Åbningstid 

Udstillingen er åben for publikum onsdag fra kl. 9.00 – 16.00 og torsdag fra kl. 9.00 – 15.00. Udstillingen er 

gratis for besøgende og der kræves ingen tilmelding for besøgende. 

 

 

Vel mødt til et par fantastiske messedage 
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