Tilmelding til
Plantefarvernes sensommermarked den 27. – 28. august 2022
Lyngby Nordre Mølle, Lyngby Hovedgade 24, 2800 Lyngby
Navn
Adresse
Postnr.

By

Tlf.

Ønsker du at stå 1. sal?

stueetage?

Ønsker du at stå inde?

el. ude?

Vi satser på at fylde op inde i første omgang, så må vi se med hensyn til at stå ude. Det vil
kræve egen pavillon hvis man ønsker at stå overdækket. Alle disponerer over 1 bord på
80x120 cm. Hertil kan du medbringe et lille sidebord, garderobestativ el. lign. Du disponerer
over ca. 2x2 m, men vi finder os til rette med sin ”nabo” og får det bedste ud af det.
Der er begrænsede antal pladser i møllen, og hvis der er stor tilslutning, kan vi muligvis ikke
alle stå indendørs.
Deltagergebyr 100 kr. pr. person + 10% af omsætningen
Deltagergebyret indsættes på foreningens konto 0144 0296 440 531 straks, når du har fået
svar på tilmelding. HUSK: Skriv kun dit navn i kommentarfeltet.
Hvis du tilmelder dig på mail, er tilmeldingen først gyldig, når du har fået mail-svar retur.
Ved tilmelding pr. brev, er det op til dig selv at kontrollere, at vi har modtaget dit brev.
For at sikre god markedsføring af vores marked bedes du sende et par billeder og en kort
beskrivelse af din kunst til webmaster Berit Millner på bmh0206@yahoo.dk ved tilmeldingen
og senest d. 20. august 2022
Du får tildelt plads på markedet efter først-til-mølle princippet, og der er tilmelding i
perioden fra d. 16/8 til og med d. 19/8
Ved tilmelding er du forpligtet til at læse Plantefarvernes retningslinjer vedrørende
sensommermarkedet på Lyngby Nordre Mølle, som findes på hjemmesidens lukkede del,
http://www.plantefarverne.dk/eksempel-side/
Stormøde afholdes d. 24. august kl. 19, på Rødovregaard. Deltagelse er obligatorisk, så
meld afbud, hvis du ikke kan komme.
Tilmeldingen sendes til:

Hallgeir Stølen-Bosse på mail ha@busses.dk
(tag fx et foto af tilmeldingen og vedhæft det på mailen)

Tilmelding fra 16. august til og med 19. august
Hverken før eller senere
Hilsen sensommermarkedsudvalget.

