Kære Bodholder.  Tak for din interesse for vores julemarked 2019
Vi fremsender praktiske oplysninger samt stadeplads priser/kontrakt.
På baggrund af sidste års succes, vil vi igen i år inviterer børn som voksne til gratis
risengrød sammen med julemanden, fredag aften kl. 17.00.

Praktiske oplysninger
Åbningstider : Fredag 22.11.19
Lørdag 23.11.19
Søndag 24.11.19

Klokken 17.00 – 19.00
Klokken 10.00 - 17.00
Klokken 10.00 – 16.00

Boderne skal være klar 15 minutter før åbning af markedet
Der skal holdes åben i åbningstiderne og boderne må først lukkes/nedtages efter
Søndag kl. 16.00.
Alle biler skal være kørt udenfor parken, eller være parkeret v/søen, senest 30 minutter før
åbningstiderne.
Der vil være adgang til toiletter og varmestue med kaffemaskine.
Der vil blive serveret suppe Lørdag og søndag
Opstillede boder/telte og varelager er på stade ejerens egen ansvar.
Der vil være vagt på pladsen om natten.
Stadepladsen skal forlades i rengjort stand.
Der må kun bruges godkendte og ubrudte el kabler, beregnet til udendørs brug. Strømforbruget på
de 5 amp. skal overholdes.
Da vi ønsker at give gæsterne på julemarkedet en gammeldags/nostalgisk julestemning, skal dette
afspejles i udsmykningen af boderne og vareudbudet.
Udsmykning:
Der vil være opsat lys og lyskæder i parken.
Boderne skal udsmykkes med lyskæder og/eller levende lys i lanterner, men der må ikke opsættes
blinkende kæder eller kulørt lys.
Henvisninger fra markedsudvalget skal altid efterkommes. Gældende regler og love skal
Naturligvis overholdes.
Salg af øl/vand/spiritus/is/slik og andre madvarer må kun forhandles fra stande
godkendt af Madsby LegeParks Venner.



STADEPLADS KONTRAKT
Madsby LegeParks Venner v/
Preben Sørensen, Sanddal Bakke 7, 7000 Fredericia, tlf. 9718 4420, 5162 0808

Bestilling af stadeplads på Madsby Legeparks Venners julemarked der afholdes
I Madsby Legepark fra fredag d. 22.11.18 til søndag 24.11.18
Navn:………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………
Telefon………………………Mail.…………………………………………
Du handler med……………………………………………………………..
3 x 3 meter i opstillet telt
efterfølgende 3 x 3 meter
Incl. Strøm max 5 amp.

850,00 kr.

Eget telt eller campingvogn pr. facade meter
( telt skal godkendes af os ) Incl. Strøm max 5 amp.

150,00 kr.

Stadeplads i eksisterende huse incl. Strøm

800,00 kr.

Opstillede hytter 2.5 x 2.5 incl. Strøm
Strøm er max 5 amp

800,00 kr.

TILLÆG
Strøm over 5 amp.
400,00 ……….
800,00 ……….
Brændte mandlet og ligende
Tilbud ……….
Ved salg af mad pølser/pandekager o.l
Tilbud ……….
Campingvogn på anvist plads ( overnatning )
GRATIS
Strøm til campingvogn ( der skal medbringes 30 m
godkendt ubrudt kabel )
400,00 ............
Samlet pris på stadeleje

Kraft

.……….

Beløbet bedes indbetalt på Konto 6854 0001019755 senest d.15.10.2019
Betalingsfristen bedes overholdt, ellers vil pladsen blive solgt til anden side
Ved afbestilling inden 1.11.15 tilbagebetales halvdelen af stadelejen.
Fredericia d………………….

Madsby legeparks venner

Bodholder:……………………………

…………………………

Madsby LegeParks Venner v/
Preben Sørensen, Sanddal Bakke 7, 7000 Fredericia, tlf. 9718 4420, 5162 0808

