FORRETNINGSBETINGELSER 2019 – Arrangement i eget telt langs Strandvejen
Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i
Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus.

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder
ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder
ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på
skriftligt grundlag.
Telt og udstyr:
Har man booket et arrangement i eget telt langs Strandvejen, kan teltet benyttes fredag,
lørdag og søndag fra kl. 08.00 – 18.30.

Alle skal være ude af arrangementsområdet fredag, lørdag og søndag senest kl. 19.00, hvor
vores vagter påbegynder rundering.

Ved arrangement i eget telt langs Strandvejen må der maksimalt opholde sig, det antal
personer i teltet - inkl. eventuel balkon – som fremgår af ordrebekræftelsen. Teltes indretning
skal ligeledes være i overensstemmelse med fremsendte/ophængte indretningsplan, som er
godkendt af Østjyllands Brandvæsen.

Forplejning og servicering:
Hvis samarbejdspartneren ønsker bespisning til sine gæster, er samarbejdspartneren
forpligtet til at købe ydelsen hos Carlton.
Samarbejdspartneren vil blive kontaktet umiddelbart efter kontraktunderskrift af Carlton ved
Matin Hauge 2624 9713 for nærmere aftale. Forplejning afregnes direkte til Carlton.

Classic Race Aarhus sørger for opstilling af borde og stole jf. aftale og i overensstemmelse med
godkendt indretningsplan. Samarbejdspartneren skal selv sørge for pynt i teltet, servicering af
gæsterne, betjene baren og skænke drikkevarer samt holde orden i teltet. Tjenere kan
bestilles hos Carlton for egen regning. Carlton leverer tallerkner, bestik og kaffekrus. Duge og
eventuelt glas skal bestilles separat.
Drikkevarer
Øl, vin og vand skal købes gennem Carlton.

Carlton stiller en servicemedarbejder til rådighed for levering og genbestilling af drikkevarer
på dagen. Denne servicemedarbejder vil desuden være jeres kontaktperson i forhold til
praktiske ting i teltet: udstyr, strøm, renholdelse etc. Servicemedarbejderen er ikke til
disposition for servicering af gæster i teltet.
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Elektricitet:
Standard i telt leveres 230V/10A samt 1 stk. 3-stiks dåse.
Såfremt der er behov for kraftigere strømforsyning, skal dette tilkøbes og bestilles min. 5 uger
forud for arrangementet. Specifikation af strømforbrugende materiel fremsendes til Thomas
Schytte Laursen thomas@craa.dk senest den 1. april. Hvis der ikke er bestilt kraftigere
strømforsyning, kan dette ikke leveres.
Eksponering:
Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest tirsdag den 1. maj kl. 12.00.
Bannere skal være afhentet igen senest fredag den 1. juni kl. 15.00. Aflevering og afhentning
sker på Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J.
Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.
Informationsmøde:
Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere:

torsdag den 4. april, kl. 13.30-15.00 på Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J.
Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel,
armbånd/billetter, drikkevarer etc.
Classic Race Aarhus opfordrer derfor samarbejdspartnere til at deltage i dette møde.

Forsikring:
Classic Race Aarhus yder ingen forsikringsdækning udover lovpligtig ansvarsforsikring.

Renholdelse:
For Classic Race Aarhus er renholdelse et væsentligt succeskriterie for arrangementet. Classic
Race Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område.
Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at
opsamle eget affald i poser. Poser leveres af Classic Race Aarhus. Teltet og pladsen skal
afleveres opryddet, og poser med affald skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste
affaldscontainer, hvor de vil blive afhentet af Classic Race Aarhus.

Kørsel:
Al kørsel i området og på banen i perioden fra den 16. maj kl. 18.00 til den 19. maj kl. 19.00 er
kun tilladt med en særlig skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus. Tilladelsen skal
placeres synligt på køretøjet. Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.
Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over
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for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et eventuelt erstatningsansvar i anledning
heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af køretøjet. Vi gør opmærksom på, at beskadigelse af
træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.
Enhver anvisning fra Classic Race Aarhus’ officials skal efterkommes.

Armbånd og Billetter:
Bestilte billetter til samarbejdspartnerens gæster (jf. ordrebekræftelsen) vil blive udsendt
elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1. til 30. april eller straks
efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

Classic Race Aarhus refunderer ikke købte billetter. Øvrig information om billetter findes på
www.craa.dk
Aflysning:
Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af
kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det
være sig såvel før som under arrangementet.
Betalingsbetingelser:
Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus
berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.
Tvister:
Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.
FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og
afgiftsændringer samt leveringssvigt.
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