Välkommen till:
KULLAMARKNADEN
Jonstorp – Första helgen i juli
Bäste försäljare!
Vi önskar Er välkommen till årets marknad och hoppas att ni ska trivas hos oss!
För att behålla bekräftade platser så skall betalning vara oss tillhanda senast den 31 maj.
OM betalningen inte inkommit i tid, så kommer andra försäljare erbjudas möjlighet att boka platserna.
El upp till 300w per plats (3m) ingår i priset. Endast jordade och godkända kablar får användas.
Vid ytterligare behov av el skall detta ha angetts i ansökan. (Om Ni missat detta, kontakta oss snarast)

Placering av bord / tält

Kontakta alltid marknadskontoret vid ankomst till Kullamarknaden
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

F-Skattebevis resp. organisationsnummer skall lämnas
Knallar åläggs att följa uppsatta tider och regler:
Marknadens öppettider:
Fredag: 18.00-01.00 (frivillig försäljning för knallar, ingen avgift för platsen tas ut under fredagen)
Lördag: 10.00-01.00 (knallar öppet till minst 18.00)
Söndag: 10.00-17.00 (knallar öppet till minst 17.00)

Platsmarkering

Övriga föreskrifter (Alla försäljare som fått plats eller som befinner sig inom marknadsområdet, är ålagda att följa marknadens regler):
Platsen skall vara betald innan försäljning får påbörjas.
Platserna skall vara intagna senast en timme före marknadens öppnande.
De försäljare som avser att anlända först på lördagen ombeds att meddela oss i förväg.
Om försäljaren ej anlänt till marknaden senast lördag kl. 09.00 så kommer platsen att lämnas vidare till köande försäljare.
o Återbetalning av hyra sker endast mot uppvisande av läkarintyg
Motorfordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet på följande tider: Fredag 18.00-21.00, Lördag 09.00-21.00 Söndag 09.00-17.00.
Ev. undantag från detta endast efter tillstånd från marknadskontoret.
Om försäljaren av någon anledning önskar lämna marknadsplatsen före marknadens slut, skall detta godkännas av marknadskontoret.
Försäljningssortimentet skall vara intakt med beställning och bekräftelse. Endast godkänt sortiment får säljas.
Plats får ej överlåtas eller bytas utan marknadsarrangörens godkännande.
Namnskylt skall finnas synlig i varje marknadsstånd.
Gångarna skall hållas framkomliga för utryckningsfordon, alltid minst 4 meter fritt vid takgränsen, se ritning ovan
Markering i gatan gäller främre kant på bord vid fritt utskjutande tak på minst 2,0 m höjd
o Stödben för takställning samt stolpar på tält el. liknande placeras i linje med markering (de får inte placeras framför denna linje.)
o Sidoväggar (med eller utan varor) får ej sticka ut framför främre bordskant. Det ska gå att fritt passera framför varje platsmarkering
o Rondeller och andra anordningar skall placeras innanför betald plats.
Bil eller husvagn får placeras bakom disk där det finns plats för detta (Observera dock gasolförbudet nedan)
Försäljning får ENDAST ske inom markerat område. Försäljare får absolut inte gå ut i gången för att stoppa eller ta kontakt med kunder.
o All form av mobil försäljning typ rosförsäljning är förbjuden, anvisad plats gäller.
Sopsäckar delas ut till alla försäljare. Allt skräp kastas sedan i utplacerade containers. De som missköter sig kommer att debiteras städavgift.
En ren och snygg marknad är till nytta för oss alla!
Försäljaren är ansvarig och ersättningsskyldig för de ev. skador som kan uppstå på person eller egendom, direkt eller indirekt genom försäljarens
anordningar och skall därför hålla betryggande försäkringar.
Det är förbjudet att sälja varor som strider mot Tomers rekommendationer och Konsumentverkets riktlinjer.
Detta gäller bl.a. följande produkter: Butterflyknivar, slangbågar, leksaker med projektiler med hög avskjutningshastighet, t.ex. pilbågar, ärtrör, soft
airgun´s, fyrverkeripjäser, stink- och parfymbomber, smällare (även Trixi), serpentinspray samt artiklar med drogliberala eller rasistiska budskap.
Hushållsknivar, saxar och liknade vassa föremål skall vara väl emballerade. Missbrukas detta kommer försäljaren att få en varning. Respekteras inte
detta sker avvisning från platsen omedelbart. Återbetalning av hyra sker inte.
Det åligger försäljaren att ta del av gällande lagstiftning avseende väl skyltad information samt kvittoförfarande.
Gas eller annat brandfarligt material får inte användas på marknadsområdet (inte heller i husvagnar eller andra fordon bakom marknadsdiskarna.)
Husvagnar som parkeras på parkeringsområdet skall parkeras med 4 meters mellanrum mellan ekipagen och med draganordningen mot utfarten.
Trivselregler för högtalare: ”Spela inte högre än ni vill att grannen ska göra”
Vatten finns i utkastare i närheten av marknadskontoret
Toaletter finns vid brandstationen i väster, vid huvudparkeringen i öster samt vid krögartältet på idrottsplatsen i norr.
o Särskild toalett finns för de som hanterar livsmedel, nyckel kvitteras ut på marknadskontoret.
Duschar finns på isbanans område ca 100m från marknadskontoret, följ skyltningen.
Duscharnas öppettider: Fredag 19.00 - 22.00, Lördag 07.00 - 10.00, 19.00 - 22.00, Söndag 07.00 - 11.00, 18.00 - 20.00
Vänligen respektera dessa tider. Observera även att duschar och omklädningsrum skall vara utrymda vid utsatta sluttider!

Ovanstående regelverk är hämtade ur Tomers rekommendationer för marknadshandel.
Brott mot våra regler kan leda till omedelbar avvisning utan återbetalning av hyran.
KULLAMARKNADEN
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