ANIANPELLON MARKKINAT
”Asikkala – osana 100 –vuotiasta Suomea”
Vääksyn Kalmarinrannassa 11.- 12.8.2017

Hyvät markkinakauppiaat !
Tervetuloa tekemään kauppoja markkinoillemme - Suomen kauneimmalle markkinapaikalle.
Toivomme vilkasta kaupankäyntiä, viihtymistä ja hyvää järjestystä.
Markkinoiden uusittu kenttäkartta
Kääntöpuolella oleva kenttäkartta on tarkistettu pohjakartan osalta. Muutosten pohjalta muutamia
paikkoja on lisätty ja poistettu. Samalla paikkanumerointi on kaikilta osin tarkistettu juoksevaksi
numeroinniksi. Paikkavaraukset tehdään uuden numeroinnin mukaan. Paikkamyyjällä on käytössään
vanhojen ja uusien numeroiden vastaavuustaulukko. Pääasiallinen paikkakoko on 4 x 4 m.
Myyntipaikkojen varaukset
Merkittävä osa myyntipaikoista on varattu jo viime kesän markkinoilla. Paikkavarauksia hoitaa
paikkavarauspäällikkö Raimo Rintalalle puh. 045 6502 606 tai sp. rintala65@gmail.com
Maksaminen tapahtuu oheisella laskulla etukäteen 30.6.2017 pankkiin. Pankkiyhteys on JärviHämeen Osuuspankki, tilinumero FI11 5011 0920 0868 79. Emme käsittele enää käteistä rahaa.
Maksettaessa on käytettävä laskussa olevaa viitenumeroa. Paikkaa varattaessa on ilmoitettava ytunnus ja sähkön tarve sekä paikan varaajan yhteystiedot (puhelin ja sähköposti).
Ellei maksua ole suoritettu määräaikaan mennessä, paikka vapautuu muille markkinamyyjille.
Myyntipaikkojen käyttö
Markkinapaikalle saapumisen toivomme tapahtuvan pääsääntöisesti jo torstai-iltana 10.8. kello 16.0022.00 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu Vesijärven rannassa olevassa markkinatoimistossa
paikkavarauspäällikölle tai paikannäyttäjille.
Myyntitoiminnan on pysyttävä varatun ruudun rajojen sisällä naapurisovun säilyttämiseksi. Tiet ja
käytävät on pidettävä ajoneuvoista ja tavaroista vapaana. Paikkojen vaihtaminen ilman
paikkavarauspäällikön lupaa on kielletty.
Elintarvikkeiden myyjien ilmoitukset viranomaisille on oltava kunnossa. Tulta käyttävissä kojuissa on
oltava sammuttimet.
Myyntipaikkojen jätteet on toimitettava keräysastioihin tai suoraan lavalle viimeistään markkinoiden
päättyessä 12.8. kello 20.00 mennessä. Myyntipaikat on purettavissa markkinoiden päätyttyä.
Poistuminen kentältä on mahdollista lauantaina klo 18 jälkeen.
Liikenne ja pysäköintipaikat
Markkinamyyjien autoliikenne kentälle on viitoitettu turvatienä toimivan Kompantien kautta.
Markkinamyyjien autot tulee pysäköidä markkinakentälle karttaan merkityille PM-alueille.
Sisääntulokäytävän edessä oleville asiakaspaikoille ei saa sijoittaa myyjien autoja.
Ajoneuvoilla ajo markkinakentällä on kielletty markkina -pe klo 8.00-20.00 ja la klo 8.00-18.00.
Järjestyksenpito
Järjestyksen valvonnasta vastaa ylikonstaapeli, eläkk. Ilpo Malkavaaran puh. 050 911 3555.
Markkinakenttä on vartioitu perjantain ja lauantain välisen yön.
Toivomme hyvää yhteistyötä ja toivotamme Teidät tervetulleeksi markkinoillemme.

Lions Club Asikkala
Lisätietoja klubin kotisivuilta ja Facebookista

