Kiviks Marknad 16-17-18 juli 2018
Välkommen till Skånes största publikarrangemang!
Här bekräftas ditt deltagande i Kiviks Marknad 2018, genom detta bekräftelsebrev. Faktura har mailats separat.
Vi ber dig att läsa skrivelsen noga så att inga missförstånd ska dyka upp.
Platshyran: OBS! Du måste betala in platshyran i rätt tid annars förlorar du rätten till din plats/dina platser, vi tar direkt in
nya från kölistan. Inga påminnelser skickas ut, så det är upp till dig att betala i rätt tid enligt fakturan. Har vi kommit överens
om kontant betalning vid ankomst kommer vi kräva betalning av hela fakturan även om du inte kommer.
Anmälan: Om du hittar till din plats så åker du dit direkt. Vi har värdar i olika områden, de bär gula västar märkta Kiviks
Marknad. Om du inte betalt din hyra fullt ut, inte hittar din plats, eller har andra problem, välkommen till knallekontoret.
Vi finns på plats för att ta emot dig; söndag 16 juli mellan 14.00–20.00 och måndag 17 juli mellan 07.00-11.00.
De som inte checkat in i tid förlorar rätten till sin plats, ingen återbetalning av platshyran. Dessutom kommer hyran att
krävas in om anmälan av plats bekräftats av oss och ni inte kommit eller lämnat skriftligt återbud.
Platsbyte: Om du vill byta plats så måste du anmäla detta på marknadskontoret senast söndag 17 juli kl: 17.00–19.00.
Platsbyte får endast göras enligt anvisningar från. Vi ber er respektera detta. Överlåtelse av platser får inte ske utan
arrangörens tillåtelse.
Området: På din plats ska du ställa bords/disk-benen på framlinjen, MEN om du har ett utstickande tak/lucka så får det
sticka ut max. 100 cm, annars måste du dra in bordet/vagnen i din plats.
Knallekort: Medtag kopia på faktura för att komma in på området. Knallekort som gäller för din plats samt toalett och
dusch delas ut vid ankomst. Kortet ska du visa upp för oss arrangörer och för myndigheter vid förfrågan.
El: i platserna ingår “vanlig” el för belysning, 230V (Max 100W/meter). Denna el finns framdragen till elcentraler på rimligt
avstånd, ta gärna med egen skarvsladd eller sladdvinda. Om du har beställt annan el så ser du det på fakturan.
Tjuvanvändning av el beivras och kommer att åtgärdas på lämpligt sätt, vår elektriker Henrik äger full rätt att koppla ut er
eller klippa av er sladd, ur elsystemet om ni har felaktiga elanslutningar.
Miljö & Hälsa: Ansökan och tillstånd för försäljning; 0417-57 35 00. Hemsida: http://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo
Postadress: Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Gladanleden 2, 27336 Tomelilla.
Om du säljer snabbmat från husvagn/tält krävs ett myndighetsgodkännande. Det krävs även speciell anmälan att sälja
tobak, gäller även tobak till vattenpipa, anmälan måste göras till M&H.
Gasol: Ska du använda gasol måste skriftlig anmälan göras. Gå in på www.sorf.se sedan till Dokument sen till Blanketter.
Fyll i och skicka till Sorf.
Besiktning: Kommer att ske från de olika myndigheternas sida.
Renhållning: Var och en ansvarar för renhållningen på och runt sin egen plats. Tömning av avfall sker i arrangemangets
containrar. Den som inte håller rent efter sig kommer att efterdebiteras för städning, med 1 000:- per påbörjad timme.
Vi kommer att ta foton vid avvecklingen.
Vatten: Finns att hämta från vattenposter på området. Spillvatten: Ska hällas i de olika brunnar som finns på området.
Disk: För ”livsmedelsknallar” finns ett särskilt diskutrymme i ladan mitt på området.
Toa: Nycklar till Toaletter för ”livsmedelsknallar” kan fås mot en deposition (500:-) på Knallekontoret.
Platser & Produkter: Ni får endast sälja de produkter ni har anmält och står med i platsbekräftelsen. VIKTIGT är att ni
måste sälja från er plats, INGEN FÅR GÅ UT I GÅNGARNA OCH STARTA ELLER AVSLUTA EN FÖRSÄLJNING, ni måste
hålla er inne på er hyrda yta. Detta gäller samtliga!
Öppettider: Måndag 16/7 13.00–01.00, tisdag 17/7 10.00–01.00, onsdag 18/7 10.00–17.00.
OBSERVERA att absolut sista tid för er att checka in är måndag 16/7 kl. 11.00
Uppställningsplats för husvagn: Uppställning är endast tillåten på anvisad plats (Se karta) samt på vissa ytterrader.
Uppställning kostar 200: - oavsett om ni kommer söndag eller måndag. Viktigt är att ni måste lämna platsen onsdag kväll.
Återbud: Om du måste lämna återbud för ditt deltagande återbetalas hyran endast om du kan uppvisa ett oberoende intyg
på sjukdom eller annan godtagbar anledning.
Välkomna till KIVIKS MARKNAD ”Sveriges mest kända marknad”!
Senaste nytt på vår hemsida www.kiviksmarknad.com
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