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Ansøgning om stadeplads til ABC Beach Party 2018 
 
 
 
Udfyld venligst dette ansøgningsskema med blokbogstaver og send den til os på mail eller som brev til Radio 
ABC. 
 
Ansøgning skal sendes til: 
 
Radio ABC 
Brotoften 10 
8940 Randers SV 
Henrik@radioabc.dk 
 
 
     
Virksomhedsnavn  CVR nr / CPR nr.  
 
   
Fornavn  Efternavn 
 
       
Telefon  Mobil     
 
   
Adresse  Postnummer, by 
 
  

 

Email    
 
 
   
Underskrift  Dato 
 
 
Ved underskrift accepterer jeg reglerne for stadepladser til ABC Beach Party 2018.  
Prisen for en stadeplads er kr. 2.500,-  
 
Send ansøgningen til Radio ABC. Betaling skal ske senest 8 dage efter at du har modtaget bekræftelse på, at 
du får en stadeplads på festivalen. 
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Regler for stadepladser på ABC Beach Party: 
Check In og anvisning af din stadeplads kan ske fra fredag den. 13. juli (16.00 til 20.00)  
Salg fra din stadeplads skal starte lørdag den 14. juli kl. 11.30. Hvis din stadeplads ikke åbner på det 
angivne tidspunkt, vil pladsen blive solgt til anden side. Stadepladserne lukker lørdag nat kl. 24.00.  
Der er 220 v / 5 amp (1.100 watt) inkluderet i prisen for stadepladsen. Har du brug for yderligere strøm er 
det muligt at købe det. Angiv i ansøgningsskemaet, hvor meget strøm du har brug for. Prisen er kr. 2.500 kr. 
for hver 16 amp. (3500 watt), du har brug for. Strøm kan desværre ikke efterbestilles lige op til eller under 
festivalen. 
 
Det er tilladt at hyre en ekstern leverandør til at opsætte telt på stadepladsen. Det er ikke muligt at sætte 
telt op før torsdag den 12. juli kl. 16.00. 
 
Det er et krav at følgende er gjort senest søndag den 15. juli kl. 12.00:  
Det lejede telt er demonteret og fjernet fra pladsen. Hvis dette ikke er tilfældet vil Radio ABC stå for 
nedtagningen på jeres regning af teltet uden nogen form for ansvar for teltets efterfølgende. 

• Pris kr. 1.000 pr. påbegyndt time.  

Alle stadepladser skal være ryddet og rengjort senest søndag kl. 17. 
• Er dette ikke gjort står Radio ABC for rengøringen for jeres regning. Kr. 1.000 pr. påbegyndt time. 

Skal godkendes af ledelsen på ABC Beach Party 

Gældende lovgivning for salgsområder i forbindelse med festivaler, markeder og lign. skal efterleves. 
Nødvendige myndighedstilladelser og forsikringer og andet af lignende karakter er alene stadeholderes 
ansvar. Ligesom det påhviler stadeholder at blive registreret og godkendt efter gældende regler. 
Vi forventer at stadeholder og dennes personale betjener gæsterne høfligt og yder god kundeservice. 
 
Vi har en klar alkoholpolitik overfor alle frivillige og medarbejdere på pladsen. Denne politik gælder også for 
stadepladsholderne. Bliver dette overtrådt vil I blive bortvist fra Beach Party pladsen.  
 
Radio ABC er ikke ansvarlig for force majeure-lignende situationer, og yder ingen erstatning til stadeholdere 
under disse omstændigheder. 
 
Kørsel til og fra pladsen under ABC Beach Party skal foregå fredag den 13. juli kl. 16 til 20 eller lørdag den 
14. juli kl. 07.00 til 09.30 (Herefter skal biler være ude af pladsen) Der kan anvises til parkering ved 
medarbejderparkeringen. 
 
Radio ABC forbeholder sig ret til at fjerne artikler, der ifølge Radio ABC ikke hører hjemme på en musikevent 
for hele familien. Det gælder f.eks. chillums og lignende rygeartikler, porno, knive/våben, splatterpistoler, 
heliumballoner uden stærk lukning, buer, pile, knive, lugte- og knaldposer, stærkt lugtende/støjende 
genstande. Ligeledes er der forbud af salg af drikkevarer (inkl. alkohol) samt mad.  
 
Der må kun benyttes lovligt eludstyr, og der skal anvendes CEE stikprop ved tilslutning til Radio ABC's 
elforsyning. Der leveres 220V/5 amp. (1100 watt). Medbring selv min. 20 meter kabel. Eludstyr der ikke 
overholder elektricitetsrådet regler om professional anvendelse udendørs, vil blive konfiskeret af Radio 
ABC.   
 
Enhver brug af Radio ABC's eller ABC Beach Party logo uden skriftlig tilladelse medfører øjeblikkelig 
bortvisning. Stadeholderen skal sørge for, at arealet foran staden til enhver tid fremtræder pænt og 
rengjort. 
  
Har du nogen spørgsmål vedrørende ovenstående og / eller bestilling af stadepladser, er du velkommen til at 
kontakte Henrik Henneberg på 42 14 08 27 eller henrik@radioabc.dk. 
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