Kære udstiller,
Det Fynske Dyrskue er en weekend, hvor landbruget præsenterer nogle af deres flotteste dyr –
både de sjældne dyr og de traditionelle dyr som heste, køer, æsler, får, geder, kaniner og mange
flere. Alle er de er trimmet og friseret og klar til at blive beundret og bedømt.
Vi glæder os til en weekend med masser af oplevelser for hele familien og erhvervsgæsterne. I
2022 har vi også jubilæum, og det skal markeres. Så vi har gang i mange planer, som vi glæder
os til at fortælle jer om.

Vilkår og betingelser for kunsthåndværksmarkedet 2022
TID OG STED
Det Fynske Dyrskue er den 17.-19. juni 2022.
Adressen er: Broløkkevej 2, 5250 Odense
Fredag den 17. juni kl. 08.00 – 20.00
Lørdag den 18. juni kl. 09.00 – 20.00
Søndag den 19. juni kl. 09.00 – 16.00
Åbningstider for kunsthåndværksmarked:

Fredag den 17. juni kl. 13.00 – 18.00
Lørdag den 18. juni kl. 09.00 – 18.00
Søndag den 19. juni kl. 09.00 – 16.00

Tilmeldingen til Det Fynske Dyrskue 2022 sker på: www.detfynskedyrskue.dk

Priser:

Book en bod i vores store kunst- & designtelt, hvor du får 2 x 2 meter og to
udstillerarmbånd, som giver adgang til dyrskuepladsen.
Til i alt kr. 1500,00 eks. moms for alle tre dage (der kan kun bookes til hele
weekenden)
Bemærk: Der skal betales et servicegebyr af alle deltagere: 260 kr. eks. moms.
Tilkøb for 2022

Pris - Bem

Udstillerarmbånd

kr. 160,00

Gæstekort

kr. 80

Standparkeringskort/ Parkering på egen stand

kr. 180,00

Parkering på parkeringspladen foran pladsen (parkeringstilladelser medfølger
standen)
Medudstiller inkl. 2 armbånd

Gratis

kr. 1250,00

Leje af Dannebrogsflag

kr. 70,00

Leje af flagstang

kr. 200,00

Boring af huller til flag

kr. 125,00

Leje af maskiner og service pr. påbegyndte ½ time

kr. 600,00

Af- og pålæsning pr. påbegyndte ½ time

kr. 600,00

El – 3×400 volt, 16 A CEE stikkontakt, max 4 kw

kr. 2095,0

El – 400 volt, 32 A

kr. 3095,0

El – 400 volt, 63 A

kr. 4495,0

Frokostbilletter til Restauranten på Dyrskuepladsen

kr. 160,00

Vand på stand (bemærk kan ikke etableres hos alle)

kr. 1595,00

Gas

kr. 550,00

Sekretariat
Når I ankommer på dyrskuepladsen første gang, bedes I rette henvendelse i
Sekretariatet, så I kan få udleveret jeres armbånd. Dyrskuepladsens udstillerkontor og
Sekretariatet findes i dyrskuedagene i sekretariatsbygningen ved Indgang Øst.
Adresse: Broløkkevej 2, 5250 Odense SV.
Opbygning og nedtagning
Opbygning og nedtagning af stand kan ske på følgende tidspunkter:
Torsdag den 16. juni kl. 08.00 – 20.00
Nedtagning af udstillinger eller fjernelse af udstillingsgenstande må ikke ske før
søndag den 19. juni kl. 16.00.
Alle udstillingsgenstande skal være fjernet fra pladsen den 20. juni kl. 16.00.
Efter denne dato har Det Fynske Dyrskue ret til at lade utilfredsstillende reetablering
udbedre og fjerne uafhentet materiel for den pågældende udstillers regning.
Al tilkørsel af materiel før dyrskuet skal foregå fra Hovedindgang Vest, der ligger
modsat Hovedindgang Øst. Kørsel søndag efter kl. 16.00 sker jf. udkørselsvejledning,
som udsendes med udstillermaterialet samt uddeles søndag på Dyrskuepladsen.
Al kørsel på pladsen skal foregå ad de afsatte veje under størst mulig hensyntagen til
terrænet og vejkanternes vandrender.
Bestilling af bod: boder bestilles via www.detfynskedyrskue.dk. Boderne kan bestilles
efter først til mølle-princippet.
Fakturering af bod: Fakturering af bod vil ske forud for Dyrskuet i april 2022.
Leje af stand: der må ikke overskride den afmærkede stand. De varegrupper, som
ønskes udstillet, skal anføres i tilmeldingsskemaet. Lejede stande må ikke fremlejes,
udlånes eller ombyttes uden forudgående aftale med Det Fynske Dyrskue.
Bodafgift og gyldighed: Tilmeldingen er først gyldig, når boden er betalt, og
dokumentation foreligger. Bodens pris refunderes ikke ved afbud.
Afvisning af udstillere: Det Fynske Dyrskue er berettiget til at afvise udstillere, som
man ikke ønsker skal deltage, som der efter ledelsens skøn ikke egner sig til
udstillingen, eller hvortil der ikke kan skaffes plads kan ligeledes afvises.
Salg af mad og drikke er ikke tilladt!
Parkering: Det er ikke tilladt at parkere på Dyrskuepladsen – så alle biler skal holde
omkring.
Kørsel medbil på dyrskuepladsen samt kørsel til og fra standene er heller ikke tilladt i
dyrskuets åbningstid.
Indkørsel med biler og indkørselskort: Kørsel på dyrskuepladsen i dyrskuedagene kan
kun ske før dyrskuet åbning og efter at dyrskuet er lukket for publikum (se
åbningstiderne).

Bilen skal være forsynet med særlig parkeringsmærkat i forruden og chaufføren samt
evt. passagerer skal have gyldigt adgangskort til dyrskuet.
*Ulovligt parkerede biler og/eller uden gyldig tilladelse vil blive fjernet af Falck for ejers
regning. Køretøjer må ikke efterlades med nøgler på dyrskuepladsen. Der er
parkeringsforbud og færdselslovens regler gælder på hele dyrskuepladsen. Ulovligt
parkerede biler og/eller biler uden gyldig tilladelse vil blive fjernet for ejers regning.
Vagt: Der er vagt på pladsen om natten fra onsdag d. 15. juni 2022 til mandag morgen
kl. 7.00. Der vil være to faste vagter, som går på pladsen fra kl. 21.00 til kl. 6.00. Portene
er bemandet udenfor alm. åbningstid.
Det Fynske Dyrskue påtager sig ikke ansvar for skader, der forårsages på personer
samt effekter, der tilhører eller anvendes af udstiller eller personalet. Herunder tab ved
tyveri og brand. Udstillere har mulighed for at tegne en tillægsforsikring, der dækker
under dyrskuet.
Udstiller er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som han eller hans
personale måtte forvolde på det lejede areal og de af Det Fynske Dyrskues tilhørende
effekter. Eventuel skade på det lejede opgøres af Det Fynske Dyrskue, hvis afgørelse er
bindende. Forsikringer af enhver art påhviler udstiller.
Udstiller er ansvarlige for person- og/eller tingskade påført andre udstillere eller de
besøgende gæster.
Færdsel på dyrskuepladsen: Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar, og
dyrskueledelsens anvisninger skal til enhver tid fuldt ud efterkommes. Dyrskuet
påtager sig intet ansvar for de udstillede genstande eller for uheld eller forsinkelser ved
forsendelserne, opstilling og nedtagning af de udstillede genstande.
Værnetingsaftale: Såfremt der opstår tvist mellem parterne i anledning af
nærværende aftale, skal sagen afgøres ved Byretten i Odense.
Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af forestående regler.
Lodsedler m.m: Lodsedler o.l. må ikke, uden tilladelse, sælges fra standene eller på
pladsen.
Reklame: Reklamer og præsentationer må kun finde sted indenfor egen lejet stand
medmindre der er givet tilladelse til andet. Højtaleranlæg etc. må ikke kunne genere
naboudstillerne. Udstillere skal holde alle udstillingsgenstande indenfor den angivne
stand. Løbesedler m.m. må kun uddeles fra egen stand.
Ansvar forbundet med udstillet materiel: Enhver risici for beskadigelse, forbundet
med udstillede materiel, under og efter arrangementet bærer udstiller selv, her under
f.eks. brand, tyveri, sandskade, forsendelse. Udstillerne er ligeledes ansvarlig for evt.
skader, der er påført personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra
udstillerens eller udstillerpersonalets side.

Overnatning på stande: Det er ikke tilladt at overnatte på standen.
Brandmyndighederne tillader ikke spredt overnatning udenfor det anviste
campingområde.

