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HVAD KAN JEG LÆSE HERUNDER?

Det er vigtigt for Langelandsfestival at tilbyde gæsterne et varieret og interessant
madudbud. Dette dokument indeholder information og vilkår i forhold til det at være
madbodholder på Langelandsfestival 2020. Dog er det i sidste ende kontrakten mellem
Langelandsfestival og madbodholder, der er afgørende.

HVORNÅR KAN JEG ANSØGE?

Hvis du ønsker at blive madbodholder på Langelandsfestival 2020, er du velkommen til at
sende en ansøgning fra d. 12. november 2019. Ansøgningerne behandles løbende, hvorfor
der kan være placeringsmæssige fordele i at søge tidligt. Din ansøgning skal senest være
Langelandsfestival i hænde d. 1. februar 2020.

HVOR ANSØGER JEG?

Når du har læst nedenstående og sat dig ind i rammerne for at være madbodholder på
Langelandsfestival 2020, kan du sende din ansøgning til info@llf.dk.

HVAD SKAL EN ANSØGNING INDEHOLDE?

For at sikre et velovervejet udgangspunkt for samarbejdet mellem madbodholder og Langelandsfestival, beder vi om, at følgende overvejes og nedskrives:
/ Hvad vil du sælge?
Hvilke produkter ønsker du at sælge, hvor bredt er dit menukort og hvordan er dine priser?
/ Hvad er dit madkoncept, og hvilke råvarer bruger du?
/ Hvor mange dage vil du sælge?
Langelandsfestival sælger 8-dagsbilletter (18.-25. juli) og 4-dagsbilletter (22.-25. juli)
– du har mulighed for at sælge i disse intervaller.
/ Billeder af din madbod
Medsend meget gerne billeder eller illustrationer, så vi har en fornemmelse af, hvordan din
madbod ser ud, og hvilken oplevelse den tilbyder vores gæster.
/ Erfaringer & referencer
Skriv, hvor og hvornår du tidligere har haft din madbod.

MADBODER PÅ LLF 2020 / SIDE 2

PRAKTISKE FORHOLD & BETALING
01. Placering & dage
Placering af madboden sker efter aftale, men Langelandsfestival forbeholder sig retten til at
justere denne. Det er muligt at have sin madbod i 4 eller 8 dage, ligesom det er
muligt at være udenfor og inde på festivalpladsen. Dette aftales nærmere.

02. Åbningstider
Åbningstiderne aftales i kontrakten ud fra placering og antallet af åbningsdage.
03. Medarbejderforhold og armbånd
Madbodholder sørger selv for at finde medarbejdere, der skal være dækket af en
lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Madbodholder skal fremsende dokumentation for, at de
har denne lovpligtige forsikring i forbindelse med kontraktunderskrivelse.
Antallet af bodarmbånd, som madbodholder får udleveret, aftales på baggrund af
madbodens størrelse, hvor mange medarbejdere du har og antallet af åbningsdage.
04. Kontanthåndtering og kassesystem
Madboden skal udelukkende benytte Langelandsfestivals kassesystem. Dermed tager
madboden imod kontanter, VISA Dankort, Mastercard, Mastercard Debit, VISA Electron og
betaling med Langelandsfestivals officielle chip, der sidder i festivalarmbåndet.
Madboden afregnes pr. terminal, nærmere bestemt i kontrakten. Madboden har selv ansvar
for at have tilstrækkeligt med byttepenge, ligesom opbevaring og afhændelse af kontanter
er på eget ansvar.
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05. Infrastruktur
Langelandsfestival leverer el op til 32 ampere. Det er muligt at tilkøbe yderligere strøm som
en del af aftalen. VVS-behov og -afgifter afklares og aftales med den enkelte
madbodholder.
06. Betaling for madbod
Langelandsfestival og madbodholder aftaler og nedfælder kontraktuelt, hvornår
betaling skal ske. Denne skal dog ske i én rate. Prisen udregnes med baggrund i det solgte
produkt, antallet af åbningsdage og udvalget på menukortet. Madboden stiller 30 madbilletter, der hver svarer til ét måltid af hovedretsstørrelse, til rådighed for Langelandsfestival.
07. Udsmykning og skilte
Det er et krav, at der laves et flot, synligt og personligt skilt til madboden samt en
tydelig og overskuelig menuoversigt med priser. Udgifterne i denne forbindelse afholdes af
madbodholder.

PRODUKTER & SIKKERHED
08. Bionedbrydeligt service
Madboden skal benytte bionedbrydeligt service, hvilket skal dokumenteres for
Langelandsfestival inden festivalens begyndelse.
09. Økologi & råvarer
Langelandsfestival stiller ikke krav til følgende, men anbefaler, at maden der sælges, er
økologisk, lavet fra bunden og besidder en klar råvareprofil.
10. Drikkevarer
Det er som udgangspunkt kun Langelandsfestival, der har rettigheder til at sælge
drikkevarer.
11. Leverandørvalg
Langelandsfestivals hovedleverandør er de eneste, der får lov at køre ind på festivalområdet
under festivalen.
12. Fødevaresikkerhed & hygiejnekontrol
Det er madbodholders ansvar at sikre et tilfredsstillende niveau af fødevaresikkerhed, sådan
at Fødevarestyrelsens krav opfyldes. Derfor er det også et krav, at madbodholder foretager
egenkontrol efter gældende lovgivning under hele festivalen. Langelandsfestivals hygiejneuddannede kontrolenhed vil løbende kontrollere madboder samt komme med anbefalinger
og vejledninger. Følges disse ikke, kan kontrolenheden i sidste ende lukke boden ned.
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PÅ #LLF20 FEJRER VI 30 ÅRS JUBILÆUM!

Vær med
gæsterne til at give
en fanta
stisk
jubilæums
fejring!

WWW.LLF.DK
INFO@LLF.DK
30 179 165
LANGELANDSFESTIVAL
@LANGELANDSFESTIVAL
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