Markedsdag lørdag, den 28-08-2021 kl. 9.00-15.00
Praktisk INFO:
Standen udgør ca. 3x3 meter, og du skal selv sørge for alt det praktiske i forbindelse
med standen. Ønskes der strøm, husk selv forlængerledning og bed om hjælp i
butikken ud for din stand. Husk overdækning m.m. i tilfælde af dårligt vejr.
Det bliver der selvfølgelig ikke, vi håber naturligvis på rigtig godt vejr, så der kommer
mange mennesker. Vis derfor hensyn overfor alle, så alle får en rigtig god dag.
Kongensgade lukkes for trafik, kl. 7.30 Der kan selvfølgelig køres ind og læsse af,
men alle biler skal være ude igen kl. 9.00
Der vil være CREW i gule T-shirt, der hjælper med at alle finder deres pladser.
Bemærk venligst følgende:
A. Der er masser af plads. Ryk jeres stande, så de står ude til asfalten, i stedet for op
ad husmurene - vejen er lukket af samme årsag. Asfalten er BRANDVEJ og skal være
åben, så der også er plads til at Streetparaden kan gå igennem.
Tag hensyn til byens butikker, så det også er muligt at kunne handle hos dem.
B. Vejen lukkes kl. 7.30 Opsætning af stande kl. 7.30-9.00
Vær forberedte på, at der måske ikke sker så meget den første times tid.
C. Nedtagning af stande kl. 15.00 Du er velkommen til at blive så længe
Kongensgade er lukket og der er gæster. Vi ser meget gerne, at der ikke pakkes
sammen før kl. 15.00 Det er demotiverende for andre deltagere, hvis nogle begynder
at pakke sammen før tid.
D. Der må ikke sælges mad og drikke, der kan nydes med det samme. Dette er
forbeholdt vores sponsorer og byens erhvervsdrivende.
E. Husk at rydde op, hvis I skaber affald. Byen skal holdes ren og pæn.
F. Der er musik i Kongensgade flere steder. På festivalpladsen, på Rådhuspladsen,
ved Bedemanden og i gården ved Bogladen. Der bliver også paraply-streetparade og
flere steder hvor der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
G. Er der i tvivl om noget - så ring eller sms tlf.: 28 81 13 56, eller send en mail.
snakecityjazz@gmail.com
Vi er naturligvis på gaden lørdag fra kl. 7.30 for at hjælpe og servicere alle jer der har
standplads.
Tilmelding her:
Jazz og markedsdags hilsner
Markedsdagskoordinator
Bent Givskov.

Vi takker sponsorerne for deres store støtte.
Støt dem, køb deres produkter og ydelser.

