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EVENT DATES

Circle the event year you are paying to attend:
2018

2019

2020

2021 2022

Please note: You won’t find event dates listed in this agreement. Unless
otherwise agreed upon in writing, you must attend all event days in the year you
are signing up for. If you are uncertain of what these dates are, please contact
the Faire’s merchant coordinator before submitting this contract.

EVENT LOCATION
Lebanon Country Fairgrounds
122 Mack Rd, Lebanon, CT 06249

EVENT HOURS

please schedule an appointment with Brian via email at brian@ctfaire.
com. Brian will verify your appointment by responding to your email.

EVENT FEES

Event fees begin at $3.25 per square foot on the final day of the current
Faire and increase by 25 cents on the 1st of each month up to the next
show. Your application and fee must be postmarked in the appropriate
month to receive that month’s rate.
Cart/Mobile Sales merchants pay the equivalent of a 10x10 sales area.
Food merchants rate is 15% of gross sales payable per weekend.
A 10x10 booth may have up to 2 workers with an additional worker
for every additional 100 SF. Food merchants may make arrangements to
have additional workers.

10:30 a.m. to 6 p.m.
Please note: Some evening hours may be added. This will be noted on the
website.

More worker passes may be provided upon request.

SETUP TIME

Open setup for merchants begins at 9:00 a.m. on the Sunday, prior to
opening weekend of the Faire and ends at 5:00 p.m. Open setup occurs
again on the Friday prior to the Faire’s opening day at 9:00 a.m. to
8:00 p.m. If you would like to set your booth up outside of this time,
Any injury or damage to persons or property caused by items for sale or display are the sole responsibility of the merchant and his or her
representative. Mythical Journeys, LLC, the Lebanon Lions Lions Club, its owners, staff, and volunteers shall also be held blameless. The applicant full
understands that fees are nonrefundable once he or she has been accepted to the show. Mythical Journeys, LLC, reserves the right to accept or reject
any application at its discretion. Merchant agrees to follow all event rules included with this application and will make certain their workers are aware
of these rules.Your signature indicates acceptances of all terms set forth.

APPLICATION CHECKLIST

Completed and signed application and fee
Signed and dated cleanup deposit check for $100
Proof of Insurance and additionally insured (by setup date)
Photo of your booth setup (new applicants)
Photo of you in your appropriate Faire attire (new
applicants and workers)

Insurance Information
Your one-million-dollar General Liability policy MUST name the following
entities as “Additionally Insured”:
•
•

Mythical Journeys LLC 43 Connecticut Mills Avenue, PO Box 433,
Danielson, CT 06239
Lebanon Lions Club, 122 Mack Rd, Lebanon, CT 06249

________________________________________________
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$100 Cleanup Deposit Information
When you submit this application, you must include an
additional check for $100 written out to “The Connecticut
Renaissance Faire.” This check should have written on it:
•
•

Memo: a memo of “Cleanup/Security Deposit.”
Date: It should be dated for the first day of the faire.

You must have the General Manager or Merchant Coordinator clear your
site at the end of the Faire. If they verify your sales area is properly cleaned
your check will be shredded. If it is not cleaned and/or you leave before
having your area signed off, your deposit will be claimed regardless of the
condition of your sales area. Your deposit check may also be claimed if
you violate Faire rules that would incur a cash penalty. This may be done
without notice.

_______________________________________________
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"/'),Ų#(Ų."ŲŲ.)ŲŲ,(!ú
3.
Ų /(,-.(-Ų /-Ų ) Ų #&&!&Ų ,/!-Ų ),Ų #(!Ų
#(.)2#.Ų /,#(!Ų #,Ų ")/,-Ų 1#&&Ų ().Ų Ų .)&,.úŲ -Ų ) Ų
#&&!&Ų ,/!-Ų  .,Ų ")/,-Ų 1#&&Ų ().Ų Ų .)&,.Ų (Ų 1#&&Ų ,-/&.Ų
#(Ų #''#.Ų #-'#--&Ų ) Ų ."Ų #(#0#/&Ų -/-*.Ĭ/!".Ų
0#)&.#(!Ų."#-Ų,/&ú
4.
Ų!,-Ų.)Ų#Ų3Ų&&Ų,/&-Ų-..Ų#(Ų."#-Ų',"(.Ų
**&#.#)(ú
5.
Ų /(,-.(-Ų .".Ų #&/,Ų .)Ų #Ų 3Ų ."Ų ,/&-Ų
-.&#-"Ų 3Ų ."Ų  Ų '3Ų ,-/&.Ų #(Ų #''#.Ų #-'#--&Ų
1#.")/.Ų, /(Ų) Ų&-#(!Ų -ú

MISCELLANEOUS
ÅúŲ
Ų !,-Ų .)Ų ")&Ų ,'&--ýŲ ."Ų )((.#/.Ų
(#--(Ų #,Ų (Ų 3."#&Ų )/,(3-Ų ûŲ ),Ų (3Ų -. Ų
),Ų *,-)(Ų #(0)&0Ų 1#."Ų ."Ų )((.#/.Ų (#--(Ų #,Ų
),Ų (3Ų (Ų &&Ų '!-Ų .)Ų *,-)(-Ų (Ų *,)*,.#-Ų ,-/&.#(!Ų
,)'Ų .-Ų ) Ų )ûŲ &)--ûŲ ." .ûŲ 0(&#-'ûŲ #($/,3Ų ),Ų '#&Ų
',!(3úŲ/,.",üŲ."Ų)0Ų'(.#)(Ų*,-)(-ûŲ!,)/*-Ų),Ų
),!(#4.#)(-ûŲ-"&&ŲŲ"&Ų",'&--Ų ,)'Ų(3Ų/-Ų) Ų.#)(ûŲ
&#'Ų),Ų*.#.#)(ûŲ #&Ų#(Ų(3Ų)/,.Ų),Ų'#(#-.,.#0Ų.,#/(&ûŲ
,#-#(!Ų )/.Ų ) Ų -#Ų 0(.ûŲ #(&/#(!Ų &&Ų )-.-ûŲ ..),(3-ăŲ -ûŲ
$/!'(.-Ų),Ų1,-ú
2.
Ų/(,-.(-Ų Ų)1(,-"#*Ų,-,0-Ų."Ų,#!".Ų
.)Ų'%Ų."Ų #(&Ų#(.,*,..#)(Ų)(Ų."-Ų,/&-ú
3.
Ų /(,-.(-Ų Ų Ų '/-.Ų Ų *#Ų #(Ų /&&Ų #(Ų
),,Ų.)ŲŲ)(-#,Ų,!#-.,Ų ),Ų."Ų ú
4.
Ų/(,-.(-ŲŲŲ#-Ų()(, /(&Ų/(&--Ų
Ų'Ų, /-Ų-*Ų),Ų, /-Ų#(ŲŲ.!),3Ų) Ų1,-Ų Ų1#-"Ų.)Ų
sell.
WARES
ÅúŲ
Ų /(,-.(-Ų (Ų !,-Ų ."Ų  ûŲ #(Ų #.-Ų -)&Ų
#-,.#)(ûŲ '3Ų , /-Ų .Ų (3Ų .#'Ų .)Ų &&)1Ų Ų Ų .)Ų
#-*&3Ų(Ĭ),Ų-&&Ų(3Ų!))-Ų."Ų Ų'-Ų#(**,)*,#.úŲ
2. "Ų  Ų 1#&&Ų ().Ų Ų "&Ų ,-*)(-#&Ų ),Ų (3Ų #((#&Ų &)--Ų
#(/,,Ų 3Ų ."Ų Ų # Ų (3Ų !))Ĕ-ĕŲ .".Ų 1,Ų ().Ų
**,)0Ų#(Ų0(Ų'/-.ŲŲ,')0Ų ,)'Ų."Ų Ų
BOOTH.
3.
Ų /(,-.(-Ų .")/!"Ų .",Ų '3Ų Ų (Ų )(ď-#.Ų
-/,#.3Ų *,-(Ų /,#(!Ų ."Ų  Ų 3Ų (Ų .",)/!")/.Ų ."Ų
1%ûŲ."Ų Ų#-Ų().Ų,-*)(-#&Ų ),Ų'!Ų.)Ų),Ų." .Ų) Ų
Ų*,)*,.3Ų.Ų(3Ų.#'Ų ),Ų(3Ų,-)(úŲ Ų
/(,-.(-Ų."#-Ų*)&#3Ų2.(-Ų.)Ų'*&)3-Ų(Ų0"#&-Ų) Ų
."Ų Ų(Ų'*&)3-ú
4.
Ų!,-Ų.)Ų*3ŲĥÅÄÄŲ*,Ų-&&Ų#.'Ų."3Ų1#-"Ų.)Ų
Ų .)Ų ."#,Ų Ų  .,Ų Ų !,'(.Ų "-Ų (Ų
**,)0Ų3Ų."Ų ú
5.
Ų !,-Ų .)Ų *3Ų ĥÅÄÄŲ Ĕ(Ų ,')0Ų #.'-Ų ,)'Ų
Ų#''#.&3ĕŲ ),Ų"Ų#.'Ų )/(Ų#(Ų."#,ŲŲ.".Ų
"-Ų().Ų(Ų**,)0Ų)(.,./&&3Ų#(Ų1,#.#(!Ų3Ų."Ų Ų#(Ų
."#-Ų Ų úŲ Ų/(,-.(-Ų.".Ų
-/'#..#(!ŲŲ*").)Ų) Ų(Ų#.'Ų Ų1)/&Ų&#%Ų.)Ų-&&Ų#(Ų
."#,ŲŲ)-Ų().Ų!/,(.Ų,#!".Ų.)Ų-&&ú
6.
Ų/(,-.(-Ų."Ų Ų,-,0-Ų."Ų,#!".Ų.)Ų&#'#.Ų
),Ų 2&/Ų (3Ų #.'Ų -)&Ų 3Ų ."Ų Ų .Ų (3Ų .#'Ų ),Ų
any reason.
7.
Ų/(,-.(-Ų."Ų Ų*,)0#-ŲŲ-..#(!Ų#(Ų1"#"Ų
Ų '3Ų -&&Ų !))-Ų ),Ų -,0#-úŲ "Ų  Ų #-Ų #(Ų ()Ų
13Ų,-*)(-#&Ų ),Ų&%Ų) Ų-&-Ų Ų'3Ų2*,#(Ų
),Ų (3Ų ,-)(úŲ "#-Ų #(&/-ûŲ /.Ų #-Ų ().Ų &#'#.Ų .)Ų #(&'(.Ų
1.",ûŲ*.,)(Ų., #ûŲ&).#)(Ų) Ų-#.ûŲ&).#)(Ų) Ų-&-Ų,ûŲ
etc.
8.
Ų !,-Ų .)Ų *ď#(Ų (3Ų 1*)(-Ų ."3Ų ,Ų
/."),#4Ų .)Ų -&&Ų .Ų ."Ų .#'Ų ) Ų -&úŲ *)(-Ų .".Ų (().Ų
Ų *ď)/(Ų '3Ų ().Ų Ų -)&Ų 1#.")/.Ų *,'#--#)(Ų ,)'Ų
."Ų  úŲ Ų #-Ų 1,Ų .",Ų #-Ų Ų ĥÆÉŲ #(Ų ),Ų "Ų
#(-.(ŲŲ1*)(Ų#-Ų().Ų*ď)/(Ų.Ų."Ų.#'Ų) Ų-&ú

