Bøgeskov BørneBazar
Arrangeret af Vejlby Sogns Børnehaveforening

Børnebazar 28. oktober 2018 kl. 9.30 – 14.00
Praktiske oplysninger for sælgere.
Sted:
Bazaren afholdes i Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.
http://boegeskovhallen.dk/

Parkering:
Der er parkeringspladser umiddelbart i forbindelse med hallen. Det anbefales at sælgerne parkerer
længst væk fra indgangen for at de forhåbentligt mange kunder ikke skal gå så langt.

Standene:
Der findes to typer borde. En type på 1x4 meter og en type på 0,8x1,8 meter.
Standplanen findes på vores hjemmeside www.bogeskovbazar.dk , med forbehold for ændringer.
I forlængelse af hver stand vil der være ca. 1 meter til rådighed til et tøjstativ eller andet. Der er
begrænset mulighed for at stille ting foran standene (maks. 30 cm).
Husk at det ikke er tilladt, at have levende lys på sin stand eller anden form for åben ild.

Hvornår kan jeg komme ind:
Hallen vil åbne kl. 7.30 (selve basaren åbner kl. 9.30) Det er muligt, at stille bilen midlertidigt langs
hallen for aflæsning og bruge begge indgange til hallen under aflæsning. Vejen langs hallen er ikke
egnet som parkeringsplads, så når selve basaren åbner kl. 9.30, skal denne være fri.
De sidste 15 minutter inden basaren åbner, vil dørene være låst, så her er det ikke muligt at
komme ind og ud af hallen.

Penge:
Husk at du selv skal sørge for at have vekselpenge med. Vi anbefaler også at du tager imod
Mobile Pay og, da langt de fleste besøgende foretrækker at betale på den måde.

www.bogeskovbazar.dk
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Mad og drikke:
Hallens cafeteria vil IKKE være åbent på dagen. Bazaren har en Café i hallen, der vil forhandle
kaffe, the, kage, juice mv., men det vil ikke være muligt at købe decideret frokost.

Strøm:
Der vil ikke være adgang til strøm på de enkelte stande, så sørg for at telefoner, bærbare PC’er
mv. er opladet. Der findes strømstik flere steder i hallen, men brug er på eget ansvar, da vi ikke
kan holde det under opsyn.

Oprydning og rengøring:
Alle er selv forpligtet til at rydde sin stand, så der kun står borde og stole tilbage når man forlader
hallen.

Praktiske spørgsmål på dagen:
Hvis man har spørgsmål af praktisk karakter på selve dagen, kan I henvende jer i indgangen eller
ringe på telefon 40 23 97 66.

Vi glæder os til at se dig den 28. oktober 2018

www.bogeskovbazar.dk

