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Application to Operate a Stall - Terms and Conditions 
    [Form G (General stall- entertainment and display)] 

 

1. No alcohol shall be sold or consumed during the event; 

2. The Organising Committee shall designate the location of stalls as appropriate. The Committee may 

consider any stall holders’ requests but reserves the right to make the final decision;  

3. Stall holders selling FOOD and/or DRINKS are required to attend a meeting to go over the Terms and 

Conditions and to determine the location of the stalls. (A representative from the Organising Committee 

will contact you to advise of the date and time);  

4. All stall holders providing food need to complete the Application for Special Events Permit -Food 

Vehicles and Temporary Food Outlets; 

5. All stall holders providing food are to be supplied with a hand wash facility in accordance with the 

Compliance Services- Information Sheet 1; 

6. All stall holders providing food are required to have a Fire Extinguishers within their stall; 

7. All gas cookers and BBQs must meet the standards of the relevant authority in WA;   

8. All stall holders providing food are required to have a fridge or a facility to store food at below 5 C as 

stated in the Environmental Health Requirements Food Handling At Temporary Functions guidelines 

(attached below) 

9. All stall holders providing food are to adhere to the requirements set out in the Environmental Health 

Requirements Food Handling At Temporary Functions and Guidelines – Barbecue Cooking –Sausage 

Sizzles  (attached below); 

10. Stall holders must clear all materials from their stalls and perform a thorough clean-up in and around their 

own stalls on the closing night of the event, Sat 28
th
 Jan 2012;  

11. The Organising Committee reserves the right to assess and refuse any application(s) that is deemed not to 

be in accordance with the theme of the Tet Festival, and/or does not comply with these Terms and 

Conditions. The Committee's decision shall be final. 

12. The Organising Committee shall not be directly or indirectly liable for any loss, damage or injury to any 

person or property as a result of any act or omissions by any stall holder during the duration of the festival.   
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Điều Kiện Áp Dụng Cho Các Lều Hôi Chợ Tết 2012 Tại Wannerro Showgrounds 

 

1. Tất cả những đồ đạt, dụng cụ, rát thải phải được dọn dẹp sạch sẽ trong đêm chấm dứt hội chợ _ Thứ Bảy 

28-01-2012 

 

2. Tất cả rát thải phải cho vào thùng rát cung cấp sẵn. Xin vui lòng dọn dẹp sạch sẻ chung quanh lều của mình 

mỗi tối cho hội chợ 

 

3. Không được bán hay uống rượu, bia trong khuôn viên hội chợ 

 

4. Vì số gian hàng ghi danh ngày càng nhiều, Ban Tổ Chức dành toàn quyền sắp xếp vị trí của các gian hàng 

để đạt được kết quả tốt nhứt cho các gian hàng và người đến dự HCT  

 

5. Mỗi gian hàng ghi danh bán thức ăn trong hội chợ, được yêu cầu tham dự một buổi họp để được hướng dẫn 

về những điều kiện bán thức. Đại diện ban tổ chức hội chợ sẽ liên lạc quý vị về thời gian và điạ điểm họp 

 

6. Tất cả gian hàng nào bán thực phẩm phải điền vào bản mẫu (Application for Special Events Permit: Food 

Vehicles and Temporary Food Outlets)  

 

7. Tất cả ngững gian hàng bán thực phẩm phải cung cấp phương tiện rửa tay theo luật định đính kèm 

(Compliance Services Information Sheet 1), đính kèm 

 

8. Tất cả những gian hàng bán thực phẩm phải có bình chữa lửa tại lều của mình 

 

9. Tất cả lò nấu bằng gas và lò BBQ phải đúng tiêu chuẩn an toàn theo luật định của cơ quan thẩm quyền tại 

Western Australia 

 

10. Tất cả những gian hàng bán thực phẩm phải có tủ lạnh để giữ thực phẩm duới 5 độ C theo như 

GUIDELINE FOR TEMPORARY FOOD PREMISES (đính kèm) 

 

11. Hội Chợ Tết 2012 là một sinh hoạt có đặc tính Gia đình, do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do 

Tây Úc tổ chức để Mừng Ngày Tết truyền thống Việt Nam. Đây không phải là một cơ hội tổ chức sinh hoạt 

xin góp từ thiện, vì thế không cá nhân nào được xin quyên tiền hay hay phẩm vật trong khu vực hội chợ cho 

mục đích vừa nêu. 

 

12. Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết có quyền cứu xét và từ chối những đơn xin không phù hợp với chủ đích của Hội 

Mừng Tết, hay không theo đúng những điều lệ nầy. Quyết định của Ban Tổ Chức sẽ là dứt khoát. 
 

13. Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm cho những điều thiệt hại với 

người hoặc vật sở hữu của bất cứ một người nào do hành động hoặc sự sơ sót của người muớn gian hàng 

hoặc nhân viên của người mướn gian hàng trong thời gian Hội Chợ Tết. 
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Tết Festival – Vietnamese Lunar New Year Celebration 2012 
Application to Operate a Stall [Đơn Ghi Danh Gian Hàng Hội Chợ Tết 2012](các gian hàng không bán thức ăn) 

Applicant’s Details (Chi tiết của người ghi danh) 

Name (Tên): 

 
Address (Địa Chỉ): 

 

Telephone Number (Số điện thoại):                                                                                               Mob:  

Company/Organisations (Name & Address)& ABN #     [Tên và địa chỉ của công ty / tổ chức]  & ABN # 

E-mail: 

Type of Stall (Các loại gian hàng) 
(Stall that sell foods/drinks, please use Form F) 

Price for 2 days at HCT 

 Power, lighting and water will be provided 

  All associations that have regular activities with the Vietnamese Community in WA will have a discount of $50 

(Tất cả các Hội Đoàn, Đoàn thể có sinh hoạt với Cộng Đồng sẽ được bớt $50) 
 

 Stall A:          3mx3m Marquee +01 Table    = $350 

  

Stall B:           3mx6m Marquee +02 Tables   = $450 

 

 Stall C:          3mx9m Marquee + 03 Tables  = $700     

 

Stall D:           6mx6m Marquee + 03 Tables  =            $550   

 

Note: Extra tables and chairs can be hire, please check with the organising committee ........................................................................                              

         Cash : $__________ Signature (of the who received the payment)______________________________Date:______________ 

         Cheque: (Cheques made payable to: Vietnamese  Community in WA Inc - Tet Festival 2012) $ __________ 

                         (please post to Dr Anh Nguyen, 167 Palmerston St, PERTH, WA, 6000) 

         Direct Deposit: (Vietnamese Community in WA Inc, Bank: CBA BSB: 066118 Account #: 1023 4047) $__________ 

                                  (please reference using Stall Name) 

Name of Stall (tên của gian hàng):  

Description of Stall (sinh hoạt của gian hàng)  

 

 

Note: No person shall collect or attempt to collect any money or goods for any charitable purpose (Không gian hang nào được tổ chức lạc quyên)  

 

 

Declaration:   I/we________________________________ of _______________________________________ acknowledge that I/we have read and 

understood the Terms and Conditions of Application to Operate a Stall and where, applicable, the Compliance Services- Information Sheet 1, 
Environmental Health Requirements Food Handling At Temporary Functions guideline, Environmental Health Requirements Food Handling At 
Temporary Functions and Guidelines – Barbecue Cooking –Sausage Sizzles 

I/we agree to the Terms and Conditions described in this information pack and I/we will comply with the requirements defined therein. 

I/we hereby apply for space to be used as described above for my/our use at Tết Festival 2012, at Wanneroo Showgrounds, Fri 27th Jan 

12pm-10:00pm and Sat 28th Jan10:00am-10:00pm 2012. Note:  Stallholders can setup the Stall at around 12pm on Fri and should be ready 

to trade by opening time 6pm. 

___________________________(Signature of Applicant- (Ký tên))  _____________(Date)______________  

Contact: Mr Nam Pham 0412 710311, EMAIL (vietnamesewa@gmail.com)   

Please FAX (9456 5622), POST (see below) or EMAIL (vietnamesewa@gmail.com)  this form and if applicable, the Street trading 

Application Form (attached) to the Vietnamese Community in Australia/WA before 17
th

 Jan 2012 to advoid missing out. 

This form can be download from the VCA/WA website http://ausvietwa.wordpress.com/tet2012/forms/ 

 

FORM G- General STALL (Entertainment and Display) 
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