
  

       BETINGELSER OG REGLER FOR GOLDAGAN   

  

  

1. Påmelding/ betaling  

Ingen påmelding blir registrert før utstillingsavgift er betalt. 

Tildeling av plass skjer fortløpende. Hvis plass ikke tildeles 

refunderes innbetalt beløp.  

  
2. Avbestilling  

Bodplass som avbestilles etter 1. juli må betales fullt ut. Kun 

legeerklæring er gyldig dokumentasjon for refusjon av betalt 

utstilleravgift dersom avbestilling skjer etter 1. juli. Om 

utstiller er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst gis det 

ingen refusjon av innbetalt avgift.  

  
6. Videresalg av tildelt plass  

Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt. Dersom flere firma går 

sammen om salgsplass, skal hvert firma betale utstillingsavgift 

   
3. Tildeling av plass  

Under Goldagan er det Visit Gol AS som er delegert 

myndighet til å forvalte Gol kommunes forskrift om handel 

utenom fast utsalgssted. Salg og utstilling under Goldagan 

kan derfor kun foregå etter avtale med Visit Gol AS og til 

Goldagan sine fastsatte priser og retningslinjer. Ingen andre 

enn Visit Gol AS kan godkjenne flytting eller utvidelse av 

stand. Avslag på søknad om plass og tilbakekalling av 

plassering kan ikke påklages.  

  
4. Plassering  

Visit Gol er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg og 

en god sammensetting av boder/ stands. Visit Gol AS 

forbeholder seg retten til å avgjøre hvilke firma som kan 

delta på Goldagan samt foreta den plassering en finner riktig 

ut fra opplysninger vi har fått i kontaktskjemaet. Ved 

tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til ønsket plass, 

men også størrelse, varetype og andre tekniske faktorer. 

Ansiennitet på Goldagan kan også bli tillagt vekt.  

  
Spesialprisen for småskalaprodusenter gjelder de som har 

egenproduserte varer. Dersom det skulle vise seg at selger har 

oppgitt feilinformasjon ang. dette kan utstiller pålegges å 

flytte til et annet område/betale tilsvarende pris. 

   
5. Salgsvarer samt næringsmidler  

Det er varer som er registrert på kontaktskjemaet som tillates 

omsatt på Goldagan.   

  

Det gjøres oppmerksom på at Bergstrøms Tivoli har 

enerett på salg av slush, sukkerspinn og popcorn.   
  

Visit Gol AS forbeholder seg retten til å nekte salg som ikke 

passer inn på Goldagan. Det nektes også salg som antas å 

være upassende og som ikke tjener publikums eller politiets 

interesser, eller som markedsfører verdier som for eksempel. 

rusmidler, pornografi og vold.  

  
  

Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøve eller selger 

mat plikter selv å ha alle godkjenninger i orden.  

  
7. Betingelser og regler for Goldagan/Sommer på Gol  

Fredag under Goldagan er det rigging fra kl. 08.00 slik at 

bodsalg kan foregå fra kl. 10.00. Fredag er sentrumsgata stengt 

for biler mellom kl. 09.00 og 18.00.  

Lørdag er gata stengt for biler mellom 09.00-18.00. Plass som 

ikke benyttes innen kl.11.00 kan fritt disponeres av Visit Gol 

dersom en annen avtale ikke er laget. Søndag er gata stengt 

mellom kl. 11.00-16.00. Festivalkontoret er åpent fra fredag og 

lørdag kl. 08.00 for henvisning av plass.   

  

Ingen stand skal rigges ned før lørdag kl. 18.00.  
   
8. Oppførsel/ folkeskikk  

Goldagan krever høvisk opptreden av alle selgere/ utstillere og 

deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede 

personer. Selgere/ utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt 

av Visit Gol AS. Dette kan bl.a. gjelde regulering av lydnivå 

på lydanlegg på stand.  

  
9. Avfall  

Avfall rundt stand er utstillers ansvar å rydde opp og bringe til 

egne søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes. Visit Gol 

AS vil belaste utstiller for kostnader ved forsømmelse mot 

dette.  

  
10.  Ansvar  

Visit Gol AS er ikke ansvarlig for tyveri av, eller skade på 

utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøyer, personer 

eller lignende. Utstiller må selv forsikre sine varer og sitt 

utstyr. 

   
11.  Andre forskrifter  

Goldagan avholdes med hjemmel i Handelsloven av 6. 

juni 1980. Under Goldagan er avgjørelser etter disse 

forskriftene delegert til Visit Gol AS. Videre gjelder 

Politivedtektene for Gol kommune.  

Brudd på disse bestemmelser, eller på ett eller flere av 

ovenstående punkt, eller dersom ordensmessige forhold gjør 

at det er uønsket at salg eller utstilling fortsetter, vil kunne 

føre til umiddelbar bortvisning fra Goldagan. I slike tilfeller 

vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli 

vurdert. Slik bortvising gir ingen kompensasjon. Vedtak om 

bortvisning skjer av den Visit Gol AS bemyndiger til dette. 

Nevnte lover og forskrifter utleveres på anmodning.  

Ved nasjonale eller lokale restriksjoner i forbindelse med 

Covid-19, som  gjør at Goldagan ikke kan gjennomføres, vil 

arrangementet bli avlyst og utstillingsavgiften refundert. 


