Tilmelding for medlemmer til
Plantefarvernes Sommermarked, 28. – 29. maj 2022
Navn____________________________________________________________
Adresse__________________________________________________________
Postnr.____By_____________________________Tlf._______Mail___________
Ønsker du at stå ude?_______ eller inde?_____________________________
Står du ude og ønsker mere end 3 x 3 m, så skriv antal meter: 3 X _______m
Antal borde ude: ______stk. i alt (inkl. det gratis bord)
Hvis du vil stå inde, kan du max. disponere over 1 bord (ca. 80 x 180 cm).
Deltagergebyret er kr. 100 pr. person + 10 % af omsætningen (dog maks. kr. 1200)
Første bord er gratis for medlemmer, derefter betales der kr. 100 pr. ekstra bord ude.
Det samlede beløb indsættes på foreningens konto 0144 0296 440 531 straks, når du
har fået svar på tilmelding eller senest 1. maj. HUSK: Skriv kun dit navn i
kommentarfeltet ved indbetaling.
Hvis du tilmelder dig på mail, er tilmeldingen først gyldig, når du har fået mail-svar retur.
Ved tilmelding pr. brev: Ring til Charlotte 23443660 og hør, om vi har modtaget dit brev.
Pladserne på markedet tildeles efter ”først-til-mølle” princippet.
HUSK: Min. 4 uindpakkede gevinster til tombolaen, afleveres i Ny lade fredag.
For at vi kan få lidt mere liv på vores FaceBook side, bedes du sende et billede med en
kort tekst af en af de ting, som du ønsker at sælge på markedet. Billedet sendes til Berit,
som er ansvarlig for siden: bmh0206@yahoo.dk senest d. 22. maj 2022.
Du er forpligtet til at læse Plantefarvernes ”Vejledning vedrørende markeder”, som
findes på hjemmesidens lukkede del, http://www.plantefarverne.dk/eksempel-side/
Stormødet er 11. maj kl. 19 i Hjortespring Foreningshus, Gl. Klausdalsbrovej 444.
Deltagelse er obligatorisk, så meld afbud til charlotteart@c.dk, hvis du ikke
kommer.
Søndag kl. 17 serveres et farvelglas foran hovedhuset. (Ingen morgenkaffe lørdag).
Tilmeldingen sendes til:

charlotteart@c.dk eller
Charlotte Mikkelsen,
Korntoften 4, Ganløse
3660 Stenløse

Tilmelding kun fra 27. – 30. april, begge dage inkl.
Hilsen fra sommermarkedskomiteen.

