Foodtruck, Regatta 2022
Tilkobling
Kommer I med en FoodTruck til Regattaen, så kobler vi jer til strøm (16 amp. Eller alternativt gruppetavler
af 32 + 32 amp.). Vi tilkobler jer til vand og opstiller en spildevandstank.
Hvis I ønsker at bruge askegas, skal I være opmærksomme på at I uden undtagelse skal betale for et
lovpligtigt eftersyn af jeres installation. Det skal foretages efter opstilling og inden ibrugtagning (gas asken
skal være der, men må ikke sættes til før eftersyn – det er lidt ekstremt, men altså ufravigeligt). Vi
foranlediger eftersynet, hvorfor der vil være krav om at boden skal være klar opstillet forventeligt tidlig
morgen før åbning
Affaldscontainer
1x 660liters container pr. bodholder med en daglig tømning
Det er JERES ansvar at containeren slår til
Øvrigt
Etablering af alle øvrige faciliteter, som f.eks. køletrailer er hvert enkelt foodtrucks ege
opgave
Regattaen forbeholder sig retten til placeringen af foodtrucken på festivalområdet
Der skal fore ndes tilstrækkeligt godkendt og egnet brandslukningsudstyr ved salgsstedet, som er bodens
eget ansvar
Indretning
Der må ikke etableres højttaleranlæg og udsmykningen med lamper osv. skal være passende diskret
Reklamebannere og tilsvarende må kun ophænges efter aftale med Regatta Silkeborgs ansvarlige
Der skal skiltes tydeligt med de aktuelle priser og gerne med hvilken forening/ rma der er tale om
Godkendelser
Hver enkelt bod sørger selv for de nødvendige godkendelser hos de relevante myndigheder (fødevarer mv.)
og skal selvfølgeligt overholde alle hygiejnemæssige krav. (Se eventuelt Fødevarestyrelsens folder: Om salg
af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere.
Ved anvendelse af åben ild (grill mv.) skal boden indhente Beredskabsstations godkendelse heraf inden
etableringen
Endelig opstilling efterses inden åbningen af brandmyndighederne
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Betingelser
Der må ikke foregå salg af drikkevarer fra teltet medmindre andet er speci kt aftalt

Åbningstider
Madboder holder åbent i hele pladsens åbningstid, medmindre andet er aftalt
Åbningstider for madboder på Regatta Silkeborg 2022
Onsdag 17/08 kl 15-2
Torsdag 18/08 kl. 12 - 24
Fredag 19/08 kl. 12 - 01 (Gælder alle
Lørdag 20/08 kl. 10 - 01 (Gælder alle
Bemanding/Personale
Aktøren sørger for tilstrækkelig bemanding i travle perioder og at madboden på intet tidspunkt løber tør for
mad
Det er foreningens/ rmaets ansvar at forsikre personale og udstyr i nødvendigt omfang
Alkohol er ikke tilladt og medarbejdere/frivillige må ikke indtage alkohol i arbejdstiden
Pengehåndtering
Lejer forpligter sig til at benytte festivalens betalingsterminaler og kasseapparat (medmindre man selv har
noget tilsvarende)
Lejer er selv ansvarlig for byttepenge
Madbilletter
Der stilles 10 madbilletter (hvad der svarer til et måltid) til rådighed pr. madbod, til internt brug for
festivalen
Betaling
Lejer betaler en initialpris på 5.000 kr. for etablering af foodtruck som beskrevet ovenfor (dertil kommer evt.
leje af kasseapparat + dankortterminal med tillæg på 1500,-)
Initialprisen forfalder til betaling (faktura) primo august
Ved omsætning over 25.000 kr. betales 20% af bruttoomsætningen. Beløbet overføres til Regatta Silkeborg
indenfor en uge efter Regattaens afvikling.
Efter hver salgsdag fremsendes kasserapport til madbod@regattasilkeborg.dk
En uge efter festivalen afregnes eventuelle ekstraudgifter forbundet med driften af madboden
Regatta Silkeborg tager forbehold for mindre ændringer i de generelle krav og vilkår.
For yderligere spørgsmål kontakt Regatta Silkeborgs sekretariat

Trine Valentin Sølgaard

.


.


.


.


 


.


.


.


fi

.


.


.


.


:


fl

 


)


.


)


 


:


4


fi

:


.


fi

:


:


.


:


Festivalleder / Head of Festival
Riverboat Jazz Festival & Regatta Silkeborg
trine@regattasilkeborg.dk
Telefon kontor (of ce): +45 86801617
Telefon direkte (direct): +45 29683409
www.riverboat.dk
www.regattasilkeborg.dk
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Al håndtering, servering osv. af madvarer udføres af foreningens/ rmaets personale, ligesom de er ansvarlig
for oprydning og rengøring af området omkring udsalgsstedet
Når salgsstedet lukker skal der foretages nødvendig a ukning og rengøring
Regatta Silkeborg har nattevagter i festivalteltet men kan ikke påtage sig opsyn med de enkelte boder

 
 


