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ORDNINGSREGLER FÖR UTSTÄLLARE I STOCKHOLM PRIDE PARK 
 
Incheckning 
Utställaren anländer till Pride Park på i förväg avtalad tid för installation i tältet. Olika tidsintervaller 
kommer tillkännages i förtid och utställarens incheckningstid kommer att meddelas separat.  
 
Utställaren äger inte rätt att tillträda Pride Park utan att ha checkat in via Pride Parks 
Utställarservice. Incheckningen ska göras av någon av Utställarens föranmälda kontaktpersoner om 
inget annat har överenskommits med Utställarservice.  
 
Utcheckning 
Utställaren får inte lämna Pride Park efter Festivalen utan att först ha blivit godkända för att 
checka ut av Utställarservice. För att utcheckningen ska bli godkänd ska disponerat tält eller 
markyta vara tömt och städat samt eventuella sopor/grovsopor vara bortforslade.  
Eventuella skador orsakade av Utställaren faktureras Utställaren.  
 
En avgift om 10.000 SEK utgår om Utställaren avviker utan att ha blivit godkänd och checkat ut via 
Utställarservice eller utan att ha tömt och städat tältet/markytan eller om grovsopor efterlämnats. 
 
Servicetid 
Utställaren äger tillträde för iordningställande av tält/markyta först efter incheckning. 
Anvisade tider för in- och utcheckning måste följas enligt de direktiv som Stockholm Pride ger. 
 
Utöver ordinarie öppningstider, äger utställaren tillträde till Pride Park enligt servicetider som 
meddelas separat.  
 
Broschyrutdelning 
Utdelning av broschyrer och informationsmaterial får endast göras inne i det egna tältet. Utdelning 
av informationsmaterial och broschyrer får ej göras ute i Pride Park-området med uppsökare, 
informatörer eller ambulerande utdelare. Om detta görs utgår ett vite om 5 000 SEK per tillfälle. 
 
Direktiv 
Utställaren är skyldig att följa de direktiv som på plats ges av festivalchef, parkchef, 
festivalledningen för Stockholm Pride, säkerhetsansvarig, deras ersättare, ordningsvakt eller 
utställarservice. 
 
Fordon och leveranser 
All fordonsleverans till och från Utställaren ska godkännas av utställarservice 
 
Ljud 
Musik eller högtalarförstärkt ljud får endast spelas efter överenskommelse med utställarservice. 
Musiken/ljudet ska omedelbart stängas av om ordningsvakt i Pride Park begär detta.  
 
Som Utställare förbinder man sig att respektera Pride Parks ljudtillstånd. 
 
 
 
 



 

	
	

Ordningsregler för  
Utställare i Pride Park 
 

2 (3) 

	  	 	
	 	 	

	 	 	 	
 

(2022.05.06-DA)   Stockholm Pride | Box 513, 101 30 Stockholm | Org 802402-6612 

El och Belysning 
Utställaren äger inte rätt att överbelasta den elektriska utrustningen som tillhandahålls av Stockholm 
Pride. För vidarekoppling/skarvning/förgrening ska utställarservice tillfrågas. Vidare förbinder sig 
Utställaren att endast koppla in utrustning godkänd för utomhusbruk. Vid eventuellt missbruk som 
leder till driftsavbrott äger Stockholm Pride rätt att fakturera för utökade driftskostnader eller skada. 
 
I tälten finns enkel belysning. I anslutning till tältet finns ett uttag per Utställare. Varje Utställare måste 
själv ta med sig erforderligt antal skarvsladdar för utomhusbruk. Stockholm Pride tillhandahåller inte 
skarvsladdar eller extra belysning. 
 
Utställaren kan uppgradera den beställda elen genom att köpa till uppgradering av el. Detta kan 
göras före festivalen samt även i Pride Park men då till ett högre pris. Se vidare under rubriken 
”Produkter”. 
 
Internet 
Den av Stockholm Pride tillhandahållna anslutningen till internet, kabelburen och/eller trådlös, får ej 
delas ut via egen utrustning under annat namn till besökare utan skriftlig överenskommelse med 
Stockholm Pride. Internetkapaciteten i Pride Park är tillhandahållen av sponsor som äger rätten till 
exponering av sitt namn. 
 
Parkering 
Stockholm Pride tillhandahåller EJ parkeringsplatser för Utställare.  
 
Bemanning 
Kontaktperson för Utställaren måste under servicetider samt öppettider alltid vara nåbar för 
utställarservice. En av kontaktpersonerna ska alltid finnas på plats under ordinarie öppettider av 
Pride Park. Eventuell tillfällig ersättare måste meddelas utställarservice. 
 
All personal ska bära utställarband. Vi rekommenderar även att personalen bär namnbricka, vilken 
dock ej tillhandahålls av Stockholm Pride. Endast personer med utställarband har tillträde till Pride 
Park under servicetiderna. 
 
Alkohol och droger 
Det är inte tillåtet att föra in alkohol eller droger i något av Stockholm Prides områden. 
 
Om Utställaren eller dennes personal bryter mot detta äger Stockholm Pride rätt att med 
omedelbar verkan säga upp Avtalet och avvisa utställaren från området utan att Utställaren 
erhåller någon ersättning för eventuella ekonomiska förluster. Om avvisning skulle ske, åligger det 
Utställaren att ändå fullfölja sina ekonomiska åtaganden mot Stockholm Pride.  
 
Visitation 
Utställaren godkänner att dess personal genomgår visitation för att få tillträde till något av Pride 
Parks områden på samma sätt som festivalbesökarna gör vid inpassage till Pride Park.  
 
 
 
 
 
 
Städning 
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Utställaren är skyldig att se till att god ordning och hygien råder inom tältet/markytan.  
Skräp får EJ sopas ut från angiven tältplats eller markyta.  
 
De soptunnor/sopkärl som finns utplacerade i Pride Park får endast användas för normalt bruk. 
Utställaren äger ej rätt att lämna grövre sopor i dessa soptunnor/sopkärl.  
 
Utställaren är själv ansvarig för att forsla bort grovsopor, byggmaterial, kartonger, broschyrer, 
förpackningsmaterial och liknande grövre sopor från Pride Parks område. 
 
Brandskydd 
Utställaren måste själv ombesörja att det finns en brandsläckare och erforderligt brandskydd i sitt 
tält. Stockholm Pride tillhandahåller enbart brandsläckare för sina egna etableringar i Pride Park. 
 
Påföljd 
Om Utställaren upprepat bryter mot ordningsregler, eller agerar så att Festivalens fortsatta 
verksamhet äventyras äger festivalchef, parkchef, säkerhetsansvarig eller deras tillförordnade 
ställföreträdare rätt att med omedelbar verkan bryta tältets strömförsörjning, stänga igen tältet 
samt avhysa Utställaren från Pride Park. Detta utan att ersättning utgår till Utställaren samt att det 
åligger utställaren att betala de avgifter och viten som utgår enligt Avtal. 
 
 


