
PILEFESTIVAL d. 7. - 8. august 2021

TILMELDING BOD
Udfyldt tilmeldingsskema mailes senest d. 22. juli til emma@hyggeflet.dk 

Medlemsnr. i Pileforeningen:      
Tlf.nr.:      
Navn :      
Adresse :      
Mail :      
CVR-nr.:      
Bodnavn:      
Jeg har gennemlæst retningslinjer for bodholdere 

Salgsbod  Hvad sælges der i boden ?      
Udstilling  Hvad udstilles der ?      
Demonstration  
Tidspunkt :       Hvad demonstreres der i/med ?       
Workshop  
Tidspunkt :       Hvad er temaet i workshoppen ?       
Husk at vedhæfte billede af emne til brug på Pileforeningens hjemmeside 
Jeg giver tilladelse til, at Festivalgruppen må bruge mine informationer og billede i 
forbindelse med markedsføring af Pilefestival 2021 
Dato       Underskrift      

IKKE MEDLEM
Bodpladser uden telt
1 bodplads  400 kr. (5x5 m) 
2 bodpladser 800 kr. (5x10 m) 
3 bodpladser 1.200 kr. (5x15 m) 
Bodpladser i stort telt
1 bodplads 400 kr. (3x3 m) 
2 bodpladser 800 kr. (3x6 m) 
3 bodpladser 1.200 kr. (3x9 m) 

MEDLEM
Bodpladser uden telt
1 bodplads 200 kr. (5x5 m) 
2 bodpladser 400 kr. (5x10 m) 
3 bodpladser 600 kr. (5x15 m) 
Bodpladser i stort telt
1 bodplads 200 kr. (3x3 m) 
2 bodpladser 400 kr. (3x6 m) 
3 bodpladser 600 kr. (3x9 m) 

Ekstra plads til demonstration/workshop (gælder kun for bestilte bodpladser uden telt)  
Ønskes der strøm ? 
Andre ønsker eller bemærkninger ?      

Tilmelding og betaling senest d. 22. juli.
Betaling først muligt fra d. 15. juni 
Tilmeldingen er først gældende - når bestillingen er indbetalt.
Ved manglende indbetaling d. 22. juli betragtes bodreservationen som ophævet. 
Bekræftelse vedr. booking/betaling tilsendes pr. mail.

Betaling foregår på festivalens konto:
Konto 9323 0004202619. Husk at oplyse mobilnummer, når du indbetalinger.

Udover nævnte pris, skal der medbringes 2 gaver pr. bestilt bodplads til Pilefestivalens 
Tombola.
Det er eget ansvar, at deltage og overholde gældende lovgivning i forhold til 
Sundhedsstyrelsen og  SKAT m.m.


