Välkommen att anmäla dig till

Den fria Kulturmarknaden 25-26/8 2017
Marknadstider:fredag kl. 12.00 – 18.00(20.00)
lördag kl. 10.00 - 18.00(20.00)
Vill du stå till kl. 20.00 måste det anges i anmälan då borden kommer att placeras
efter detta.
Marknaden är till för Samkultur-Gränsgångs medlemmar. Känner du någon som
vill bli medlem så meddela gärna föreningen enligt e-post på
anmälningsblanketten.
Maria Söderberg kommer att anvisa ditt bord från kl. 10.00 på fredag
morgon. Klockan 12.00 ska ståndet vara klart och bilar bortkörda.
Även i år har vi ”kulturlotteriet” som innebär att varje bord lämnar två vinster,
eller fler, med en total vinstsumma på minst 200: -. Lotter kommer att säljas både
fredag och lördag.
Vinsterna lämnas till Maria, fredag morgon, då du blir anvisad ditt bord. Typ av
vinst ska i förväg aviseras via e-post till Maria, senast den
31/7 till marianders@bredband.net, så det blir lättare att numrera upp dem på
marknadsdagen.
Även du som inte tänker stå på marknaden är välkommen att skänka priser. All
förtjänst går oavkortat till vår förening.
Anmälan är bindande och betalning 500:-/bord och båda dagarna betalas
vid anmälan, på bankgiro 850-0845 eller Swish 123 084 9398. Föreningens
marknadsstånd ingår i priset. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller………
Sista anmälningsdag 1/5 2017. Glöm inte skriva namn när du skickar din
inbetalning.
Anmälan mailas till anette.thor@syddata.com eller marianders@bredband.net
Det går bra att dela bord dvs. att en av er står på fredag och en på lördag. Då
betalar ni för bordet enligt ovan. Om du delar bord med någon ska
det tydligt framgå i anmälan.

Anmälningsblankett
Namn:_________________________________________________
Adress:________________________________________________
Telefon:_______________________________________________
Jag säljer:______________________________________________
Jag behöver ett bord med hål för stång: ja nej
Jag kan visa tillverkning på plats: ja nej
Jag vill stå till kl. 20.00janej
Vi är tacksamma för all hjälp att plocka ihop borden på lördagen. Ni som står till
klockan 20.00 på lördagen måste hjälpas åt att montera ner borden.
Om bordet ska delas av två utställare fyll även i för utställare nr 2:
Namn:__________________________________________________
Adress:_________________________________________________
Telefon:_________________________________________________
Jag säljer:_______________________________________________
Jag kan visa tillverkning på plats: ja nej
Jag vill stå till kl. 20.00janej

Skickas till anette.thor@syddata.com eller marianders@bredband.net
Alternativt till Samkultur-Gränsgång, Gråbrödersgatan 12, 231 63 Trelleborg

