Idrættens Venner
i Slagslunde - Ganløse

januar 2017

På grund af brandreglerne skal
campingvogne placeres med den
lovpligtige afstand mellem vognene.
Dette gælder uanset om vognen er
beboet eller ej. Du skal derfor på din
indbetaling angive, hvis du kommer med
campingvogn. Dette vil indebære, at
nogle kræmmere måske ikke kan få den
plads, de har ligget på tidligere.
Vi håber på forståelse for disse regler.

Indbyder til

Kim Larsens Tivoli på
pladsen hele weekenden.

Kræmmermarked
forår 2017

------------------------------------------------------

Ganløse 6. – 7. maj
Åbningstid: Lørdag
Søndag

9:00 – 18:00
9:00 – 16:00

Stadepris for 6 x 5 meter
kr. 600,00
Strøm. kr. 200,00 (begrænsede pladser)
---------------------------------------------------Vil du have en stadeplads, som ligger
ved siden af, eller tæt ved venner og
bekendte, så kan du efter du har betalt
sende en e-mail med dit ønske til:

Hvis du tidligere har besøgt vores
marked, og tilmelder dig senest den
1. april 2017, vil vi forsøge, at tildele dig
den plads du har haft tidligere.
Tilmelding og indbetaling skal ske via
Netbank eller til Giro konto.
Danske Bank: 1551 - 0006287859
Giro konto: 01 - 6287859
På indbetalingen skal angives navn,
telefon nummer og hvad du sælger, så
kræmmere der sælger det samme, ikke
bliver placeret tæt på hinanden.

gkmarked@gmail.com
Vi vil så prøve, at tage hensyn til dette
ønske. Senere vil det ikke være muligt
at flytte rundt på pladserne.
Vil du sikre dig en stadeplads på
Ganløse Forårskræmmermarked så
indbetal venligst via Netbank eller Giro
senest den:
20. april 2017
Der fremsendes ikke bekræftelse på
reservation.

Følg med på vores hjemmeside for at se
programmet, som opdateres løbende.
www.gkmarked.dk
.
Hvis du har spørgsmål, så send en
e-mail til gkmarked@gmail.com
eller ring til 20 97 67 41.
Vel mødt til Forårskræmmermarked.
Arrangør: Idrættens Venner i
Slagslunde/Ganløse

Følgende regler gælder for Idrættens Venners kræmmermarked:
1. Ved betaling til kræmmermarkedet senest den dato, der er angivet i indbydelsen som sidste
betalingsdato, vil vi forsøge, at tildele den ønskede plads. Fortrinsret har kræmmere der havde
stadet sidste gang og har tilmeldt sig senest 1. april 2017.
Ved senere tilmelding, vil der blive tildelt en plads efter arrangørernes skøn.
2. Nedenstående pladsoversigt er vejledende, forstået på den måde at række 7 og 8 kun anvendes
hvis deltagerantallet tillader det. Vi bestræber os på at lave en plads hvor alle stader er solgt. Det
betyder at hvis man ved bestilling af stade gør opmærksom på at man vil have tilgang til sit stade fra
P-pladsen, så flyttes man fra række 6 til 8 ved udvidelse af pladsen.
3. På grund brandfare, og myndighedernes påbud, er vi nød til at placerer campingvogne med den
lovpligtige afstand. Det kan betyde, at ikke alle kan få den plads de ønsker.
4. Mødetid på markedsdagen er senest kl. 9:00. Efter dette tidspunkt har arrangørerne, ret til at
afhænde pladsen til anden side.
Der vil ikke ske tilbagebetaling af indbetalt leje. Der kan aftales et andet mødetidspunkt kontakt da
Idrættens Venner.
Indkørsel til pladsen er Mølleparken (sidevej til Hvidehøjvej)
5. Salg af øl, vand, kaffe, pølser, diverse nydelsesmidler er ikke tilladt, uden arrangørernes tilladelse.
6. Den på pladserne indlagte elektricitet må ikke anvendes til opvarmning. Overtrædelse af dette
forbud kan betyde strømafbrydelse på pladsen.
7. Ved markedet afslutning vil der være containere til rådighed. Containerne må kun anvendes til
brændbart affald, såsom træ, emballage, pap, papir og tilsvarende.
Salgseffekter der ikke er blevet solgt må ikke efterlades på pladsen.

OBS. Række 7 og 8, samt plads 907 og 908 kan ikke reserveres, da de kun tages i brug hvis række 1-6 udsælges.

