
FestiVélo / Tour de København
Cykelfestival i Fælledparken
1. & 2. juli 2022

Oktober 2021

Udbudsmateriale til Aktivitetspartnere på FestiVélo

Om FestiVélo
Åben og gratis cykelfestival for alle - under Tour de France, Grand Départ 2022 i
København.

● Hvad: 2-dages gratis cykelfestival under Tour de France
● Hvornår: 1. og 2. juli 2022
● Hvor: Fælledparken
● Forventet antal gæster: 20.000 besøgende over to dage
● Forventet max-antal gæster på pladsen samtidigt: 10.000

Officielle åbne-og lukketider for FestiVélo 2022:
Fredag d. 1/7 fra kl. 12.00 - 22.00
Lørdag d. 2/7 fra kl. 09.00 - 22.00

Åbningstider for aktivitetsområderne er, for nuværende, fredag 12 - 19 og lørdag 9 -
19.

FestiVélo er en gul cykelfest for alle. I to dage fejrer vi hverdagens cykelhelte, får
inspiration til et sundere og sjovere liv og oplever verdens største cykelløb – helt tæt
på!

FestiVélo afholdes i forbindelse med Københavns værtskab for Tour de France
enkeltstarten 1. juli 2022. Festivalen arrangeres af Københavns Kommune sammen
med Sparta og Good Boys Agency – og er gratis for alle. Festivalen bygger på
værdierne for byens værtskab af Tour de France med fokus på:

● Hverdagscyklisme
● Sundhed og motion
● Fællesskab og mangfoldighed
● Kulturudveksling
● Bæredygtighed

Målgruppe for udbudsmateriale
Vi ønsker at invitere et bredt udvalg af både etablerede og nystartede potentielle
aktivitetspartnere til at med-skabe en mangfoldig og spændende festival. En
aktivitetspartner kan fx være en forening, offentlig organisation, fond, myndighed
eller privat virksomhed.



Vi søger aktivitetspartnere, der har et ønske om at bidrage aktivt til at skabe en
cykelfestival med spændende oplevelser og underholdning for hele familien over to
dage under Tour de France, Grand Départ Copenhagen 2022.

Det er gratis, at deltage som aktivitetspartner på FestiVélo.

Er ansøger en paraplyorganisation skal dette tydeligt fremgå af ansøgningen. Det er
ikke tilladt for paraplyorganisationer at opkræve betaling fra 3. part for deltagelse på
FestiVélo.

Hvad skal jeg gøre som ansøger?
1. Læse udbudsmaterialet igennem. Materialet findes på festivelo.dk
2. Udfylde ansøgningsformularen senest 15/11-2021
3. Evt. fremsende billeder og bilag til festivelo@gb-agency.dk senest 15/11-2021
4. Afvente svar på ansøgning senest 15/1-2022. Ansøgningerne behandles

løbende.

Spørgsmål og svar
● Alle spørgsmål vedr. ansøgningsprocessen sendes til festivelo@gb-agency.dk
● Der svares på alle spørgsmål fremsendt senest 7 dage før ansøgningsfristen.
● Svar offentliggøres til alle ansøgere.

Der forbeholdes ret til indgåelse af aktivitetspartnerskaber helt frem til afholdelse af
FestiVélo, såfremt dette skønnes nødvendigt for at opnå den rette sammensætning
af aktiviteter.

Eksempler på mulige aktiviteter
Det er ambitionen, at det samlede festivalprogram understøtter festivalens værdier:

● Hverdagscyklisme
● Sundhed og motion
● Fællesskab og mangfoldighed
● Kulturudveksling
● Bæredygtighed

Aktiviteterne i festivalprogrammet kan spænde bredt, så længe værdierne tydeligt
understøttes og udfoldes. Vi søger aktivitetspartnere, der kan skabe gode
børneoplevelser, formidle begejstret om cykling og cyklens historie, bidrage til
festivalens scene med indslag og oplæg, underholde med spændende indslag på
pladsen eller inviterer til at afprøve foreningsaktiviteter relateret til festivalens
værdier, o. lign. I udgangspunktet er der meget brede rammer for indholdet i
aktiviteterne.

Udvælgelseskriterier
FestiVéloens aktivitetspartnere udvælges ud fra en målsætning om at skabe et
alsidigt aktivitetsprogram, hvor gæsterne kan gå på opdagelse blandt alle de
spændende muligheder.

http://www.festivelo.dk
https://docs.google.com/forms/d/1EWZkaUKQAkDi6jDpPhCUD8Ec-5Y2bJu2fzxgxw_DxNw/edit?ts=61601801
mailto:fb@gb-agency.dk
mailto:fb@gb-agency.dk


De konkrete udvælgelseskriterier er:
● En klar og tydelig beskrivelse af aktiviteten og afviklingen af denne
● Understøttelse af festivalens værdier i aktiviteten
● Overordnet vurdering af aktivitetens oplevelsesmæssige værditilførsel til

festivalens samlede program

Generelle forhold

Kontaktperson
Alle aktivitetspartnere, der bliver en del af festivalen, får en kontaktperson.

Åbningstider
Det forventes, at alle aktivitetspartnere holder åbent:

Fredag d. 1/7 fra kl. 12.00 - 19.00
Lørdag d. 2/7 fra kl. 09.00 - 19.00

Placering i FestiVélo
Festivélo beslutter placeringen af aktiviteterne på festivalpladsen. Der stilles et
passende areal til rådighed for aktiviteten. Placeringen kommunikeres direkte til
aktivitetspartneren senest tre uger før festivalen.

Bemanding
Aktivitetspartneren er ansvarlig for at bemande egen stand i aktivitetsområdets fulde
åbningstid.

Aktivitetspartnere står selv for at rekruttere sit personale og skal sørge for at leve op
til alle gældende love og regler vedr. personale, arbejdsmiljø og lønforhold.
Personalet skal være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Det er tilladt at anvende egne frivillige i eget område.

Logistik
Alle aktivitetspartnere får stillet en gratis standard logistikpakke til rådighed med
strømudtag ved kanten af området (230V,16A) og vand, såfremt dette er nødvendigt.
Der kan tilkøbes yderligere strøm, vand, toiletter mv. efter behov.

Udstyr, materialer og indretning
Aktivitetspartneren er selv ansvarlig for, at medbringe alt udstyr, indretning,
udsmykning mv. inden for eget aktivitetsområde samt dække udgifterne hertil.
Materialerne skal være sikkerhedsgodkendte og brændbare materialer skal have en
brandhæmmende overflade.

Alle materialer og udstyr på pladsen prioriteres ud fra følgende hierarki:
1. Genbrugsmaterialer og udstyr, der kan genbruges
2. Genbrugsmaterialer og udstyr, der ikke kan genbruges
3. Nye materialer, som er miljømærkede og kan genbruges



4. Nye materialer, som er miljømærkede
5. Nye materialer

Plastik bør begrænses i materialer og udstyr.

Belysning
Der vil være generel festivalbelysning på FestiVélo, men man er som
aktivitetspartner selv ansvarlig for at opsætte specifik belysning til eget
aktivitetsområde, såfremt man vurderer, at have behov for dette.

Økonomi
Det er gratis at være aktivitetspartner på FestiVélo. Aktivitetspartneren er dog
forpligtet til at dække egne omkostninger til de i dette udbud nævnte forhold.

Eventuelle tilkøb via FestiVélo skal aftales senest d. 1. marts 2022. Og vil blive
faktureret senest 30 dage før festivalen finder sted.

Betaling
Der må ikke tages imod betaling på aktivitetsområdet. Alle aktiviteter skal være
gratis for gæsterne at deltage i.

Forsikringer
Det forventes, at aktivitetspartnere selv har tegnet den nødvendige
ansvarsforsikring, erhvervsforsikringer mv., som er lovpligtige og som dækker
aktivitetspartnerens fysiske område i FestiVélo. Personalet skal være dækket af en
lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Myndighedskrav og byggeansøgninger
Det er aktivitetspartnerens ansvar, at al materiale til brug for eventuelle
myndighedsansøgninger herunder byggeansøgninger nødvendige for eventuelle
installationer i aktivitetsområdet tilgår GBA senest d. 1. februar 2022.

GBA er ansvarlig for at ansøge om myndighedsgodkendelser på vegne af
aktivitetspartneren.

Kørsel
Det er ikke tilladt at køre i Fælledparken uden forudgående aftale med Sparta. Der
fremsendes info om dette senest d. 1. maj 2022 til alle aktivitetspartnere.

Affaldssortering
Det forventes, at alle aktivitetspartnere sorterer eget affald i de
erhvervssorterings-fraktioner og containere, der er en del af FestiVélo.
Aktivitetspartneren er selv ansvarlig for at sortere eget affald i rette fraktioner.
Aktivitetspartnere må ikke anvende spande og beholdere opstillet til gæsterne. Der
vil blive fremsendt yderligere information omkring affaldssortering.



Nedtagning og oprydning
Aktivitetspartnerne skal selv rydde op og efterlade området, som de modtog det.
Aktivitetspartnerne skal selv afskaffe storskrald + affald, der ikke tilhører en af de
opstillede affaldsfraktioner (herunder farligt affald). Bliver området ikke afleveret som
modtaget, er aktivitetspartneren ansvarlig for at dække udgiften til at reetablere
arealet.

Skiltning og tryksager
Det forventes, at alle aktivitetspartnere har en flot og tydelig skiltning (fx af
aktivitetens navn og eget logo mv.), som i videst mulige omfang følger
FestiVélo-udtryk og design. Der opfordres til at alle tryksager produceres af
genanvendelige og/eller miljøcertificerede materialer (fx Svanemærket og FSC). Der
opfordres til at begrænse mængden af tryksager.

Atmosfære
Det forventes, at aktivitetspartnerens atmosfæriske udtryk følger FestiVélo-udtryk og
design. FestiVélo forbeholder sig retten til at afvise atmosfære og skiltning, hvis det
ikke er i tråd med FestiVélos ønske for det samlede atmosfæriske udtryk.

Uddeling af smagsprøver
Såfremt aktivitetspartneren uddeler smagsprøver, er det aktivitetspatrnerens ansvar
at følge FestiVélos retningslinjer og standarder for bæredygtig emballage/service.
Herunder at der kun anvendes emballage og service, der kan sorteres i de på
forhånd udvalgte affaldsfraktioner, der er i FestiVelo. Endelige retningslinjerne
fremsendes til de aktivitetspartnere, der bliver en del af FestiVélo.

Uddeling af merchandise/samples
Der må som aktivitetspartner på FestiVélo ikke uddeles merchandise eller samples
fra aktivitetsområdet eller på pladsen generelt.

Salg i aktivitetsområdet
Som aktivitetspartner skal det primære fokus være aktiviteten. Der må derfor ikke
foregå kommercielt salg i større omfang.

Kommunikation og markedsføring
Alle aktivitetspartnere, der bliver en del af FestiVélo, vil blive markedsført i
forbindelse med festivalen og får associationsret med festivalen. OBS: Det er ikke
tilladt for aktivitetspartnere at benytte det officielle Tour de France logo og/eller
grafik.

Aktivitetspartnere, der udvælges til FestiVélo, må ikke dele dette på sociale medier
eller andre steder, før festivalens program er blevet officielt offentliggjort af FestiVélo.
Aktivitetspartnere må dog gerne sende mails ud til ansatte som aktivitetspartneren
ønsker at have med på sit team på festivalen.

Aflysning af FestiVélo
Såfremt festivalen aflyses, bortfalder alle aftaler med aktivitetspartneren uden
mulighed for kompensation.



GDPR
Alle oplysninger vedr. dette udbud indsamles via Google Forms. Oplysningerne
deles mellem Good Boys Agency, Sparta og Københavns Kommune. Oplysningerne
deles ikke med øvrige aktører - med mindre dette aftales skriftligt. Oplysningerne
behandles fortroligt.

FestiVélo tager forbehold for løbende ændringer i udbudsmaterialet. Såfremt dette
sker vil alle ansøgere blive informeret herom.

FestiVélo arrangeres af Københavns Kommune i samarbejde med Good Boys Agency (bl.a. Musik i
Lejet) og løbeklubben Sparta (bl.a. DHL og Cph. Marathon).


