Lyngby Håndbold Klub afholder loppemarked i Lyngby Hal 2

Tid:

Søndag den 11. marts 2018 kl. 9.00-14.00
Der vil være adgang til staderne fra kl. 6.00 – 8.30

Sted:

Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53, Kgs. Lyngby (hal 2)

Pris kr. 250. Vær opmærksom på at der ikke forefindes borde på
staderne. Ved bestilling forefindes oversigt over stadepladser. Stadepladsen
betales og bestilles via https://lyngbyhk.safeticket.dk. Ved salg af mere end
30 boder refunderes beløbet ikke og loppemarkedet gennemføres.
Ønsker man at leje bord eller garderobestativ til stadepladsen kontakt venligst
Helle Bøg Hansen på mail hebh@gentofte.dk med oplysning om
stadenummer samt hvor mange borde/garderobestativ man ønsker at leje.
Der er kun et vist antal borde samt stativer, så de tildeles efter først til mølle
princippet. Kr. 50 pr. stk.
Følgende personer kan leje en stand: Privatpersoner samt skoler og
foreninger (ikke handlende eller momsregistrerede personer).
Praktisk information samt ordensregler findes på www.lyngbyhk.dk

Praktisk:





Ankomst fra kl 6.00-8.30, sådan så alt er på plads og klar til åbning kl. 9.00
Oprydning af staderne starter kl. 14.00
Nummeret på stadepladsen ligger på midten og vil være markeret med tape, der må ikke
forefindes salgsobjekter udenfor markeringen
Efter endt torvetid afleveres stadepladsen i RYDDET stand.
- Alt skal tages med retur idet der ikke er mulighed for udsmidning

Ordensregler:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

En stadeplads er 3 x 3 meter
Fra loppetorvets stader kan privatpersoner samt skoler og foreninger (ikke handlende eller
momsregistrerede personer) afhænde egne genstande og uden vederlag erhverve brugte
genstande.
Lyngby Håndbold Klub kan ikke drages til ansvar for skade hidhørende fra handelen eller
for de produkter, der handles med. Evt. forsikringer må tegnes af den enkelte stadeholder.
Stadeleje returneres ikke på grund af sygdom eller anden hindring.
Der må ikke afsættes varer i strid med gældende lovgivning herunder våben, levende dyr
mv.
Der må ikke anvendes højtaleranlæg i forbindelse med salgsaktiviteter til
musikunderholdning eller lign.
Der må ikke sælges madvarer, pølser eller is.
Der må ikke sælges eller udskænkes drikkevarer.
Kvittering for stadeplads skal vises på forlangende.
Der må ikke uddeles reklamer, skrifter, billeder eller andet materiale på pladsen uden
tilladelse fra Lyngby Håndbold Klub
Lyngby Håndbold Klub tager forbehold for, at ved for lidt tilmelding, at Loppemarkedet kan
aflyses med 1 uges varsel.
Stadeholderne er erstatningspligtige for evt. skader på stadepladsen.

