Indbydelse til Antik-, samler- & kræmmermarked
i Vandel Idrætshal, Skolevej 1, 7184 Vandel
lørdag den 9. februar 2019
Har du lyst til at bestille en stand kan du sende en mail til: flemming.pallesen@hotmail.com
1. Skriv hvad du ønsker at sælge
2. Skriv størrelse på stand

(Bruges ved opstilling)

Leje af stand på 3x3 m = 9 m2

kr. 250

Leje af bord 2x1 m

kr. 100

Leje af stand med opsat bord 2x1 m = 2 m2

kr. 150

Betaling sker samtidig med tilmelding til Danske Bank Regnr. 4657 kontonr. 4657244422
Ingen Mobile Pay.
___________________________________________________________________________________
Standpriser:
3,00 x 3,00 = ca. 9 m2 til en pris af kr. 250,00. Standene vil være tomme, det vil sige, at man selv
medbringer borde, stole osv. Der kan tilkøbes et bord for 100 kr. - str. 2 x 1 m.
Du kan også leje en stand med et bord til kr. 150,00. Bordpladerne har en størrelse af 2 x 1 m eller 2 m2 pr.
plade og disse vil være opstillet.
Opstilling kan starte lørdag morgen fra kl. 7.00. Nedtagning må først påbegyndes efter kl. 15.00, og man
rydder op efter sig.
Stand lejernes medbragte effekter udstilles på eget ansvar m.h.t. tyveri mm.
Stand lejerne kan rekvirere gratis plakater til ophængning på relevante steder. Man er også meget velkommen til at
reklamere for markedet på de sociale medier. Der kom mange gæster sidste år. Vi tror det havde en stor betydning at i,
kære stand lejere, var flinke til at reklamere for markedet. Tak for det.
I hallen er tilknyttet et cafeteria, hvor mad, kaffe, øl, vand m.v. kan købes. Mad og drikkevarer må ikke forhandles
eller medbringes udefra. Tobaksrygning på messeområdet er ikke tilladt.
Vi håndterer private oplysninger diskret jf. forskrifterne i den nye persondataforordning fra EU.
Vi håber på god opbakning, da vi havde tænkt denne markedsdag som et samlingspunkt, hvor handel og snak kunne
foregå livligt mellem venner og dem, som vi ikke kender.

Nærmere info i Vandel Idrætshal eller på www.rslm.dk eller tlf. Flemming Pallesen 2635 0883
Overskud fra salg af stande går til Vandel Idrætshal samt en ny udstilling på museet, som skal omhandle
Flyvestation Vandel.

Arrangører: Randbøl Sogns Museumsforening i samarbejde med Vandel Idrætshal

