
 
 
Bergen Matfestival 2022 reglement 
 
1. Søknad om utstillerplass gjøres via link du mottok sammen med invitasjon på mail.  

Frist innen 1. juni 2022. 
 
2. Faktura standplass leie og bestilt strøm: 
Dere vil motta en faktura på standplass leie og bestilt strøm i juni. Denne må betales innen fristen. 
Utstillere blir profilert i program, på festivalarenaen, i festival flyer, på web, i presse og på sosiale 
medier. Utstillere får også mulighet til å delta i kursteltet hvor vi holder gratis matkurs fredag og 
lørdag. 
 
3. Betalingsbetingelser: 
Hvis utstiller trekker seg eller mister stand pga. manglende innbetaling innen fristen, betaler utstiller 
50 % av den totale prisen for leie av stand og utstyr. Hvis utstiller trekker sin påmelding etter 
15.07.2022 betaler utstilleren 100 % av den totale leien. 
 
4. Hvis Bergen Matfestival på grunn av force majeure, uforutsette 
forhold, brann, flom eller lignende ikke kan avvikles, krediteres 50% av den totale leien. 
 
5. Der flere produsenter har samarbeid om felles stand bør dere ha en koordinator som bestiller 
felles løsninger. Koordinatoren blir da fakturamottaker for standplass og strøm. 
 
6. Framleie av stand: dette må evt. søkes om hos festivalledelse v/ ingerid@matarena.no 
 
7. Kun bruk av egne telt tillates. Hvite pop up telt i enten str. 3x3 meter, 3x6 meter og 6x6 meter 
(med tak og sidevegger og godt plassert med sandsekker. Se påmelding for mer info. 
 
8. Alle utstillere må ha nødvendige tillatelser fra Mattilsynet. Virksomheten må være meldt og 
registrert (godkjent) av lokalt mattilsyn. 
 
9. I søknaden må utstiller oppgi en oversikt over hvilke produkter/råvarer som presenteres på 
standen. Bergen Matfestival melder dette videre til Mattilsynet i Bergen i en felles søknad for 
midlertidig frambud av matvarer. 
 
10. Produktene som stilles ut skal kunne knyttes til lokale råvarer, matspesialiteter og/eller 
lokale mattradisjoner. 
 
11. Arrangøren ønsker at festivalen skal presentere et bredt varespekter og har den endelige 
avgjørelsen for utvelging av deltakere og fordeling av plassene. Arrangøren har anledning til å avvise 
produkter og evt. justere det areal det er søkt om. 
 
12. Skilt og reklame skal holde seg innenfor de tildelte områdene. 



 
13. Utstiller må selv sørge for opp og nedrigg av sitt eget telt.   
Parkering av kjøretøy er ikke tillatt innenfor festivalområdet. 
Tilkjøring og annen transport skal gjøres i henhold til angitt tid. Mer informasjon kommer. 
 
14. Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen utstillingsplass. Søppel skal 
umiddelbart fjernes og tømmes i anvist container. 
 
15. Utstiller er ansvarlig for skadene som evt. påføres i det offentlige byrom. 
Dette erstattes på utstillers bekostning. 
 
16. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr 
skal umiddelbart fjernes fra området. Arrangøren forbeholder seg retten til 
uten videre begrunnelse, å fjerne teknisk utstyr som kan utgjøre en fare for 
publikum, etc. Utstiller er forpliktet til å følge arrangøren sine henvisninger 
for tilkobling av sitt utstyr. 
 
17. Det tillates ikke salg av alkohol under årets festival – utenom i godkjente skjenkeområder 
(skjenking her i Matarenas regi). 
 
18. Arrangøren besørger vakthold med streifvakt under festivalperioden, men påtar seg ikke ansvar 
for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. 
 
19. Innkjøring/utkjøring (opprigging/nedrigging) skal foregå innenfor bestemte klokkeslett som vil bli 
annonsert i god tid før matfestivalen åpner. 
Opprigging vil foregå inntil 1 time før åpning og nedrigging inntil to timer etter at 
festivalområdet er stengt.  
 
20. Utstillere plikter å holde seg til anviste åpnings- og lukketider under hele festivalperioden. 
Når utstillingen er demontert skal standplass etterlates fri for dekorasjoner, tape, boss o.l. I tilfelle 
forsømmelser forbeholder arrangøren seg rett til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers 
regning. 
 
21. Arrangøren kan i ettertid ikke bli holdt ansvarlig for tredjeparts sine skader eller lignende. Det er 
utstiller som må skaffe de nødvendige forsikringer som trengs for utstillers virke på matfestivalen. 
 
22. Tvister om forståelse av inngått avtale mellom arrangør og utstillere avgjøres av en 
voldgiftsnemnd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapittel 32 om voldgift 
anvendes. 
 
23. Brannslukningsapparat er plassert rundt på området, og dere må gjøre dere kjent med plassering 
av disse, samt instrukser gitt i beredskapsplan. Alle må påse at dere ikke har brannfarlig materiell 
eller annet brannfarlig utstyr på stand. 
 
24. VIKTIG! Før utstillerkortene leveres ut må dere ha lest informasjon 
fra MATTILSYNET, SKATT VEST OG BEREDSKAPSPLANEN. Se info her: https://matfest.no/praktiskinfo-
utstillere/ 
 
26. Justeringer av festivalplaner og retningslinjer kan forekomme. 


