Jægersprisfesten´s Kræmmermarked 2018
Bestemmelser for Kræmmermarkedet
Ankomst: til kræmmerpladsen kan ske fra onsdag den 29. juni.
Indkørsel på pladsen tidligst onsdag morgen kl. 10.00 af hensyn til
opmåling af pladsen samt udlægning af strøm.
Strøm: El på staderne er beregnet til 4 AMP/1000w pr. stade, uanset størrelse.
Varmeovne o.l. er ikke tilladt. Såfremt en sikring springer, kontrolleres forbindelserne,
inden sikringen udskiftes. Sørg for at evt. Samlinger er af egne ledninger er tildækket.
Hjælp os med at finde ejeren af defekte stikforbindelser sæt stade nr. på jeres ledninger så
vil eventuelle fejl være nemmere at finde.
Strømstandere: Nedkørsel af de opstillede strømstandere medfører en regning på 2000,kr. pr. stander. Hjælp os med at finde dem der kører vore standere ned.
Baderum: Dette forefindes i den lille røde barak uden for markedspladsen. Bade tider skal
overholdes, ligeledes skal fordelingen M/K overholdes.
Kørsel på pladsen: Der må ikke ske kørsel på pladsen i åbningstiden. Såfremt køretøjet
skal bruges dagligt, skal køretøjet parkeres i den østlige ende af markedspladsen. Der må
ikke parkeres ved den gule bygning, alle veje uden for markedet er udrykningsveje her
må der ikke parkeres.
Udlevering af P-skilt: Skiltet skal anbringes synligt i forruden med stadenummer påført.
Ulovligt parkerede biler fjernes uden varsel for ejer regning.
Salg af kopivarer. Stadeholder skal sikre sig at de produkter der handles med ikke er
ulovlige kopivarer.
Husk der kan forekomme besøg af myndigheder på kræmmerpladsen.
Affald: Opstillede affaldsstativer tømmes hver morgen. Hjælp os med oprydningen af
pladsen. Forlad din stade, som du modtog den! Papkasser m. v. skal være
sammenklappet og evt. bundet spørg markedslederen om han har et affaldssted, eller tag
der med når du kører. Ligeledes må der ikke efterlades gammelt ragelse m.v. på pladsen,
når denne forlades.
Spørg i INFO hvor der opstille affaldscontainer.
Morgenmad: Der serveres fri morgenmad i det store dansetelt lørdag kl. 07.00 - 09.00 &
Søndag kl. 08.00 - 09.30.
Bemærk: Morgenmad må ikke medbringes til staden! Øl, vand, bitter kan købes.
Ligeledes må der ikke pakkes pålæg til resten af dagen – helt eller delvis!!
Restriktioner: Balloner, lakrids, slik, fortær bare varer samt Tivolivarer må ikke sælges på
pladsen. Enhver form for drikkevarer må ikke sælges fra staderne, ej heller bruges som
underlag for udstillede varer. Der må ligeledes ikke udskænkes drikkevarer til Kunder ved
staderne. Egne drikkevarer skal nydes inden på eget stade.
Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Vand: Undgå vandspild, sørg for at vandhanen er lukket efter brug.
Told & Skat: Kræmmere er selvstændig ansvarlig overfor Told & Skat. Evt. lukning på
grund af ulovligt salg af mærkevarer o.l. giver ikke refusion af stadeleje.
Kræmmer INFO: Vil normalt være åbent torsdag til søndag, er vi ikke ved vognen så ring
på det tlf. nummer der står på vognen
I INFO vognen vil i blive betjent af Erling Jørgensen jeg yder jer service, når der er behov,
men er det bagateller så prøv at klare det selv.
Salg fra staderne: Facadelinjerne skal overholdes!! Intet må stilles uden for facadelinjen!
Al salg i det store dansetelt er forbudt! Al salg skal foregå fra staden:
Åbningstider skal overholdes, der er kommet flere klager over stader der er lukket
før tid hvilket kan medføre mindre antal gæster næste år.
Ønsker du at forlade pladsen før søndag kl. 17.00 skal det meddeles til kræmmer
info.
Genudlejning af stader er forbudt. Al udlejning foregår gennem
kræmmerformanden.
Erling Jørgensen

