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Velkommen som vores nye samarbejdspartner. I dette ark
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reklamestande og humanitære boder.
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Ansøgning om deltagelse med en bod på Copenhagen Carnival 2019
Foreningen Copenhagen Carnival arrangerer hvert år i pinsen begivenheden Copenhagen Carnival, med det
formål at skabe en platform for musikalske artister og skoler og idrætsudøvende danseskoler, hvor det
kulturelle fællesskab kan formidles, og skolerne kan skabe et netværk og tiltrække nye medlemmer.
Der er særligt fokus på familier, og samarbejdet mellem Copenhagen Carnival og boderne skal bidrage til, at
Copenhagen Carnival kan udvikle- og forbedre sig. Ved deltagelse skal ejeren af boden sikre sig, at boden
etableres og drives under hensyntagen til Copenhagen Carnivals krav og vilkår og skal overholde dansk
lovgivning. Der forventes, at boderne har fokus på økologi og bidrager til miljøvenlig og bæredygtig adfærd.
Ønsker du at ansøge om en plads på Copenhagen Carnival 2019, med salg af føde- og drikkevarer, oplister vi
her de væsentligste vilkår for deltagelse. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019, og ansøgninger behandles i
rækkefølge. Søger du senere end 1. maj, er det ikke sikkert, at vi kan nå at behandle din ansøgning. Hvis det
ikke er muligt for os at efterkomme dit ønske om en plads på dette års Copenhagen Carnival, er du
velkommen til at ansøge om deltagelse i 2020. Find link til online ansøgning sidst i dette dokument.
Hvem kan søge
Virksomheder, foreninger, organisationer og private kan alle ansøge om en bod. Et af Copenhagen Carnivals
formål med festivalen, er at skabe fællesskab og sammenhold på tværs af foreninger og organisationer, som
styrker et rigt byliv. Boderne bidrager ikke kun med et salgsmarked. De bidrager i høj grad til at give den lille
forening eller en nyopstartet lille virksomhed muligheden for at gøre opmærksom på sig selv og skabe et
netværk af samarbejdspartnere. Derfor har de medvirkende boder en vigtig del af festivalen.
Der er særlig interesse i, at de deltagende boder er fra København og omegn, da vores ønske om at medvirke
til et rigt samarbejde i lokalområdet er et af formålene med boderne. Det betyder dog ikke, at Copenhagen
Carnival ikke byder andre ind – vi favner netop fællesskabet og vil rigtigt gerne have nytænkende, spændende
boder ind fra hele landet, så intet er for tosset at ansøge om.
Du kan søge om:
1) Deltagelse med en madbod/foodtruck
2) Deltagelse med en nonfood bod
3) Deltagelse med drikkebod (juice, kaffe, øl/vin/spiritus mv.)

OVERORDNEDE VILKÅR
• Ved deltagelse driver du din bod på egen regning og risiko.
• Madbodernes råvarer skal være friske og skal behandles og opbevares efter lovgivningen.
• Der må ikke sælges andet end det aftalte, og madboder må ikke sælge drikkevarer.
• Nonfood boder må ikke sælge kopivarer og skal opgive en liste med salgsprodukter.
• Humanitære boder og reklamestandes uddeling af merchandise skal være aftalt og godkendt på forhånd.
• Priser skal være synlige og med stor skrift, så det er tydeligt, hvad varer koster.
• Drikkeboder med juice, kaffe, øl/vin/spiritus mv. må ikke sælge madvarer.
• Boder skal være bemandet i hele åbningstiden, der må ikke soves på pladsen, og nattevagt er eget ansvar.
• Alle boder skal kunne modtage kontantløs betaling.
Kan du acceptere ovenstående, er du velkommen til at ansøge om en bod på Copenhagen Carnival 2019.

OPSÆTNING
Vigtig information vedr. opsætning af boder
Alle udgifter til etablering af boden, inklusive opsætning og nedtagning, påhviler ansøger. Copenhagen
Carnival kan ikke hjælpe med opsætning eller nedpakning af boden. Boden skal være salgsklar og bemandet
når Festivalpladsen åbner den 8. juni 2019 kl. 12:00.
Opsætning af boden kan ske fra fredag den 7. juni 2019 mellem kl. 16:00-22:00 eller lørdag den 8. juni 2019
mellem kl. 08:00-10:00. Alle køretøjer skal være kørt væk fra området senest en time inden start og kan
komme ind på området igen en time efter slut. Udenfor disse tidsrum vil det ikke være muligt at komme ind på
området med køretøjer. Boden skal selv sørge for nattevagt, ved opsætning dagen før.
Campingvogne eller biler må ikke placeres bag boden og må heller ikke indbygges i boden. Bodens dybde
skal være 3 meter. Yderligere vil der være 2 meter bag boden til rådighed, som kan bruges til lager og
opbevaring. Foran boden må der gerne benyttes 1,5 meter til promovering af et mindre udvalg af bodens
varer, men kun indenfor bodens bredde.
Den kontaktansvarlige skal være at træffe personligt eller på telefon i hele Copenhagen Carnivals åbningstid.
Størrelse og etablering
Bodens mål er som udgangspunkt 3 x 3 meter og tilkøb af ekstra facademeter kan aftales. Boder står selv for
alt med hensyn til etablering af boden (telt, bord, vand, forlængerledninger, lys etc.).
Skiltning og facade
Alle boder skal være udstyret med en facadeskiltning, som på rimelig afstand kan identificere boden ud fra
dennes navn. Branding af andre mærker og virksomheder end bodens eget navn er ikke tilladt. Hvis bodens
facade skilter med øvrige brands end sit eget navn uden tilladelse hertil, vil boden blive lukket og bortvist fra
festivalpladsen, og leje og depositum vil ikke blive refunderet.
Særligt for madboder og drikkeboder skal priser være synlige og kunne ses på en rimelig afstand. Det skal
ydermere være tydeligt skiltet på facaden, hvad der sælges i boden, så vores publikum ikke står i kø
forgæves.
Bodernes placering
På Festivalpladsen i Fælledparken etableres et område med både Foodtrucks, madboder og nonfood boder.
Boderne opsættes så vidt muligt af hensyn til hinanden, og pladsen udvælges derfor efter indhold og størrelse
med bedste placering i forhold til bodens salgsmuligheder.
Madboder og nonfood boder placeres side om side. Drikkeboder placeres enten imellem Food- og Nonfood
boderne fordelt på hele festivalpladsen og nogle fritstående eksempelvis ved scener.

Udsmykningskrav
Vi lægger i udvælgelsen vægt på bodens udseende og visuelle udtryk. Der skal derfor uploades et foto af
foodtrucks og boder i forbindelse med ansøgningen. Lyskæder og anden aftenbelysning skal være
varmesikrede, så der ikke går ild i telte.
Bæredygtighed i din bods sortiment
Vi tænker på miljøet og har fokus bæredygtighed. Derfor vil vi gerne vide, hvilke af bodens varer der er
bæredygtige. Anfør dette i ansøgningen med en uddybning af, hvordan de kan betragtes som bæredygtige.
Hjælp os med at reducere affaldet
Copenhagen Carnival har mål om at blive en miljøvenlig festival, så hjælp os med at reducere affald på
arealerne omkring boderne, når i udleverer emballage i madboderne og plastikposer i nonfood boderne.
Arealet omkring boderne skal hele tiden tage sig pænt ud, og der må ikke flyde med skrald og madrester.
Handel med kopivarer
Copenhagen Carnival er kendt for at være fyldt med original underholdning, så dette skal boderne selvfølgelig
også leve op til. Al handel med uægte varer og kopiprodukter er ikke tilladt i Danmark, og naturligvis heller ikke
på Festivalpladsen. Ethvert salg af kopiprodukter på festivalens område vil blive politianmeldt og vil medføre
øjeblikkelig bortvisning og nedlukning af boden.
Betaling i boder
Der skal være mulighed for kontantfri betaling, herunder MobilePay og/eller Dankortmaskine.

SIKKERHED
Tilladelser fra styrelser og offentlige instanser
Boden skal selv stå for alle tilladelser fra styrelser og offentlige instanser og sørge for, at disse er i orden.
Copenhagen Carnival påtager sig intet ansvar for en evt. lukning af boden pga. manglende tilladelser, hygiejne
eller lignende påbud/krav fra det offentliges side, og der vil ikke blive tilbagebetalt leje i tilfælde af at dette sker.
Der må ikke sælges andre varer end det aftalte - brud på aftalen vil medføre øjeblikkelig lukning af boden for
resten af weekenden, og leje vil ikke blive tilbagebetalt.
Byggetilladelser
Ifølge den danske lovgivning, skal alle telte og mobile konstruktioner over 50m2 have en byggetilladelse for at
måtte blive opsat. Ansøgning herom påhviler stadeholder. Information findes her: kk.dk/byggetilladelse
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Alle boder skal ifølge den danske lovgivning have en arbejdsskadeforsikring, der dækker alle de frivillige som
arbejder i boderne. Dette påhviler stadeholder.
Hygiejne
Boden skal selv sørge for myndighedsbeviser ved håndtering af fødevarer, samt selv sørge for at det
efterleves. Der opstilles toiletter på festivalpladsen med håndsprit.
Udenlandske boder
Bemærk at man skal være medlem af EU eller Schengen-landene for at få arbejdstilladelse i Danmark.
Nattevagter
Af hensyn til tyverisikring, har boden selv ansvar for at bemande med nattevagter ved eventuel opstilling og
nedtagning dagen forinden og efter. Boden skal senest være fjernet fra Fælledparken den 9. juni kl. 12:00.

PRISER FOR BODER
TYPE AF BODER

PRIS PR DAG

DEPOSITUM

SAMLET AFGIFT

Food

2.500

2.000

4.500

Nonfood

2.500

2.000

4.500

Drikkeboder

7.000

2.000

9.000

Skal aftales individuelt

Skal aftales individuelt

Skal aftales individuelt

Anden type bod

Leje og depositum
Leje af standplads og depositum skal være indbetalt på Copenhagen Carnivals konto senest 30 dage før
karnevallet (torsdag den 9. maj 2019). Beløbet tilbagebetales senest 14 dage efter arrangementets afslutning,
såfremt alt er overholdt. Området skal forlades i samme stand som det modtages, og Copenhagen Carnival
tager billeder af bodens område før opsætning og efter nedtagning som dokumentation. Er området ikke
rengjort og afleveret i samme stand som ved ankomst, tilbagebetales depositum ikke. Priser anført eks. moms.
Strøm
Boder skal selv sørge for strøm. Der må ikke bruges el-koger i boden, og såfremt boden ønsker strøm almindelig 230 v. - kan dette tilkøbes for 500 kr. Det er muligt at være selvforsynende med generator.
Betaling
Hele den samlede afgift inklusive tilkøb af strøm, samt depositum skal være indbetalt på Copenhagen
Carnivals konto senest 30 dage før karnevallet (torsdag den 9. maj 2019). Sker dette ikke, bortfalder en
eventuel allerede godkendt aftale, og pladsen sælges/udlejes til anden side.
Danske Bank: 3409 12555636 – MobilePay: 82889 (husk at skrive bodens navn)

Husk at vi har brug for hele bodens varesortiment i ansøgningen. Boder kan godt ansøge med flere koncepter,
men så skal der oprettes en ansøgning pr. koncept.
Yderligere spørgsmål?
Du er velkommen til at maile til Minna Kondrup Vester til boder@cphcarnival.dk
Med venlig hilsen
Copenhagen Carnival

