BOOKING AF BODPLADS TIL PAN AFRICAN FESTIVAL DENMARK
Afrikansk musik festival og marked, lørdag den 13. juni 2020
AARHUS BOTANISK HAVE, Eugen Warmings Vej /Peter Holms Vej, Aarhus C
INFORMATION OG VILKÅR
Vi forsøger igen i år at åbne op for at markedet kan vokse så endnu flere kan være med.
Nye muligheder har åbnet sig og derfor er det også blevet nødvendigt at variere i
priserne. Læs informationerne grundigt igennem før du sender din ansøgning.
Bemærk at deltagelse på markedet kræver at boden har en form for tilknytning til Afrika
eller det afrikanske miljø i Danmark.
STØT ARRANGEMENTET
Vi sender en HAT runde eller tage imod MobilePay i støtte for indsatsen. Dette er
nødvendigt for at vi fortsat kan drive og forbedre festivalen til glæde for alle. PANAFEST
er non-profit og alle på teamet arbejder ulønnet, men der er mange udgifter forbundet
med arrangementet (heriblandt musikere, teknik og brug af botaniskhaven). Køb dig til et
festival armbånd eller støt med minimum kr. 30.
PRISER
Find prisen på din bod her i skemaet:

Medbring selv telt, parasol, m.v.

Forening / NGO

Butik / Firma / Privat

Mad bod
Ting bod
Informations bod

Kr. 1400
Kr. 300
kr. 250

Kr. 1400
Kr. 400
Kr. 300

ANDRE VILKÅR
•

•
•
•
•
•

Der må ikke sælges drikkevarer (med undtagelse af kaffe/te) fra hverken markedsboder
eller madboder. PAN AFRICAN FESTIVAL sørger selv for salg af øl og vand til
arrangementet.
Der må ikke spilles musik i boderne, da det forstyrrer det officielle musikprogram.
Der er kun begrænset mulighed for at få strøm til andet end madboder. Hvis du har brug
for strøm bedes du angive præcis hvilke og hvor mange apparater der ønskes tilsluttet.
Vi skal vide på forhånd hvilke firmaer/foreninger der er repræsenteret i en bod. Firmaer
der ikke er nævnt i ansøgningen vil blive afvist.
Vi forbeholde os ret til at afvise boder, der har afgivet forkerte/mangelfulde oplysninger
ved bestillingen.
OBS: Vi kan ikke love at alle placerings ønsker kan efterkommes.
ÅBNINGSTIDER

Festivalen vil være åbent for publikum fra kl. 11 – 19:00. Det er vigtigt at din bod er åben
i HELE TIDSRUMMET.
Du kan forberede din bod og stille op allerede fra kl. 09:30.
PARKERING
Ingen biler har adgang til festival arealet.
Henvend dig til parkeringspladser ved Peter Holms Vej eller på Eugen Warmings Vej.
Det er absolut forbudt at parkere på græsområdet.
VEJR OG VIND
PANAFEST DENMARK gennemføres uanset vejret, ligeledes vil booking-gebyret ikke
blive refunderet i tilfælde af regn.
BOOKING
Dine oplysninger er vigtige for os ved planlægningen derfor beder vi om følgerne ved
booking.
-Bodens navn
-Kontakt ansvarlig
-Info om hvad der skal sælges
-PR information (Altså kort beskrivelse af boden)
-Ønske om EL (Kun Madboder)
BODPLADS GEBYR
Betales ved tilmelding via MOBILEPAY – 22216
Eller til Konto nr. 2316 – 0719765807 og senest d. 30 April, 2020
HUSK NAVN PÅ BOD ved betaling.
Tilmelding bekræftes med e-mail or yderligere info når gebyr er modtaget.
BOOKING TEAMET kan kontaktes via
Tel: +45 27 41 21 87
E-mail: bookings@yvesafroevents.dk
Læs mere om arrangementet på FACEBOOK

