Pride Park-reglement
Stavanger 07.07.2018

Pride Park 2018
1. Pris og betaling
Summen for standplass, plass i paraden og andre tillegg skal være avtalt i forkant fra
Stavanger på Skeivå, og må være innbetalt før Pride Park åpner lørdag 08.september til
FRI Rogalands bankkonto.
2. Opprigg og nedrigg.
Standholder forplikter seg til å rigge opp sin stand innen klokken 12.00 i god tid i
forkant av paraden. Stavanger på Skeivå tar ikke ansvar for standmateriell eller annet
mens paraden pågår, og standholder må ha 1-2 personer til å passe på sin egen stand.
Standen kan rigges ned fra klokken 17.00, men senest 18.00 grunnet henting av bodene.
3. Markedsføring og salg av varer og tjenester
Varer kan etter avtale selges fra standplassen, dette må godkjennes av Stavanger på
Skeivå i god tid og senest en uke før parkens åpning.
Varer eller tjenester kan i begrenset omfang gis bort gratis etter avklaring med
standansvarlig. Dette gjelder for eksempel tilbud om SOI-testing, drops, kondomer, små
sjokolader og lignende som er naturlig å dele ut på stand en og som du normalt ikke ville
kjøpt over disk .
Det skal ikke deles ut varer i større kvanta som kan oppleves som en erstatning eller i
konkurranse med prideeffektene som selges i parken.. Ta kontakt med standansvarlig
dersom du er i tvil.
Dette skal likevel ikke oppleves som pågående for parkens besøkende og skal foregå i
parkens standområder i umiddelbar nærhet til egen standplass.
Markedsføring av varer og tjenester skjer kun etter særskilt avtale med Stavanger på
Skeivå. Utdeling av informasjonsmateriell som ikke markedsfører varer eller tjenester er
tillatt.

4. Avfallshåndtering
Standholder plikter å sortere alt avfall inn i kategoriene plast, pant, glass/metall,
papir/papp, spesialavfall(farlig/elektrisk osv.), og restavfall . Standholder leverer
sortert avfall til angitt plass i frivilligområdet.
5. Støy
Bruk av høytaler, megafon og andre lydforsterkende hjelpemidler er kun tillatt ved
særskilt avtale med Stavanger på Skeivå.
6. Alkohol og rus på standområdet
Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler i det hele tatt i parkens område.
7. Opptak og kringkasting
Stavanger på Skeivå har rett til å kringkaste radio- og tv fra Pride Park. Stavanger på
Skeivå har tilsvarende rett til å fotografere og ta opp film i Pride Park. Stavanger på
Skeivå har alle rettigheter til egne bilder og opptak.
Leietaker og leietakers representanter samtykker til at Stavanger på Skeivå kan bruke
bilder og opptak til egen markedsføring og kommunikasjon.
Ta kontakt med Stavanger på Skeivå dersom enkeltpersoner ønsker å reservere seg mot
kringkasting eller opptak.
8. Kansellering
Leietaker kan kansellere denne kontrakten inntil 15.august 2018 uten kostnad.
Leietaker kan etter 15. august 2018 kansellere kontrakten frem til 30.august 2018 mot
et gebyr som tilsvarer halvparten av den totale leiepris. Etter 30.august kan Leietaker
kansellere mot et gebyr som tilsvarer den totale leiepris.
Stavanger på Skeivå kan fratre avtalen med leietaker uten erstatningsansvar overfor
leietaker inntil 15.august 2018.07.07
Stavanger på Skeivå forbeholder seg retten til å se seg løst fra avtalen med leietaker uten
erstatningsansvar overfor leietaker dersom Stavanger på Skeivå avlyses på bakgrunn av
force majeure.
10. Aksept av vilkår
Vilkårene som beskrevet ovenfor er bindende, og akseptert gjennom bekreftelsen gjort i
det nettbaserte skjemaet “Bestilling av standplass i Pride Park 2018”.

