JULEMARKED
2016 På Kragerup Gods
12. & 13. november kl.10-16
inden- og udendørs udstillere, hestevognskørsel,
julemand, Go High, musik samt cafe & restaurant.

UDSTILLERAFTALE
Udstiller: _____________________________
Adresse, postnummer & by:______________________________________________________
Tlf/biltlf. _____________________________e-mail: _____________________________
Jeg udstiller følgende: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
80% af alle varer udstillet skal være hjemmeproducerede. Har du andre varer med vil vi gerne
oplyses herom. Nye standholdere bedes fremsende foto af deres ting. Der vil blive opstillet et bord
til hver udstiller (hvis man ønsker det) i Vognporten, Den gamle Kviestald, Kornmagasinet &
Herskabsstalden. Kragerup forbeholder sig ret til at fordele standende.
Hvilken stand ønsker du, sæt X: (alle priser er inkl. moms)
Udendørs stand, 3 x 3 m : kr. 1.350,____
Udendørs stand med pavillon, 3x3 m: kr. 1.650 ____
Indendørsstand: 2 x 2 meter: kr. 1.750 ____
Indendørsstand: 3 x 2 meter: kr. 2.450 ____
Indendørsstand: 4 x2 meter bred: kr. 3.150 ____
Ønsker du borde på din stand ja ____ nej ___
Ønsker til standplacering________________________________________________
Udstillerparkering Alle udstillere får 2 parkeringsbilletter som skal være synlige i bilen
Ønsker du et værelse: prisen er den samme for 1 eller 2 nætter (vi laver desværre ikke morgenmad)
Dobb.værelse med bad: kr. 950
____ Enk.værelse med eget bad: kr. 850 ____
Dobb.værelse med fælles bad: kr. 750
____ Enk.værelse med fælles bad: kr. 650 ____
Mad til udstillere: sandwich á 40 kr; afhentes i madtelt kl 9.45 sammen med 1 vand
Du kan vælge mellem: Ost & skinke, Æg og rejer, Kylling og karry, Røget laks med æggestand
Lørdag:____________________________________________________
Søndag:____________________________________________________
Beløbet bedes betalt ved modtagelse af regning, senest 15. okt. Der må stilles op fra fredag d. 12.
nov. kl.14.00-21.00 (med forbehold for ændring) og lørdag fra 8.00.Vi sørger selvfølgelig for al
markedsføring, men du er velkommen til at opsætte flyers i dit nærområde.
Ovennævnte betingelser accepteres hermed: __________________
underskrift

Aftalen bedes venligst returneret pr. post/mail i underskreven stand
MVH
Birgitte Dinesen
Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, tlf.58261250, bd@kragerup.dk / www.kragerup.dk

