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Kinderrommelmarkt!
Op vrijdag 27 april a.s. wordt er door Stichting Aan de Meule bouwt aan de toekomst weer een groots Parkfestival
e
gehouden (deze keer voor de 23 keer !!).
Eén van de vaste onderdelen is de kinderrommelmarkt. Kinderen kunnen gedurende dit festival een eigen plekje op
de rommelmarkt huren. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat kinderen (eventueel ondersteund door volwassenen)
tweedehands spullen verkopen! Het verkopen van nieuwe spullen of verkoop vanuit commercieel oogpunt is op
deze kinderrommelmarkt niet toegestaan ! Een plek bezetten zonder kind(eren) is alleen toegestaan na overleg met
de organisatie.
Parkeren van auto’s is alleen mogelijk na het opvolgen van de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Voor € 27,50,- kun je een eigen plek huren. Hiervan krijg je weer € 20,- terug als je na afloop de plaats goed
opgeruimd en onbeschadigd achterlaat en je aan het einde van de dag het nummer en de ijzeren pin/spijker inlevert.
Aanmelden voor de kinderrommelmarkt kan bij basisschool Aan de Meule van maandag t/m donderdag (bij Guido ten
Haaf). Als je dan direct € 27,50,- meeneemt, ontvang je een kwitantie met daarop je plaatsnummer vermeld. Bewaar
dit goed want dit is je bewijs dat je een plek gereserveerd hebt.
Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt. Vraag bij aanmelding naar de kwitantie want daarop
staan de voorwaarden voor deelname en je plaatsnummer!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil graag een kinderrommelmarkt-plaats huren.
Mijn naam is

:

....................................................................

Ik zit op

:

................................................................... (naam school)

Groep

:

....................................................................

Mijn telefoonnummer is : ...........................................................
Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden voor deelname zoals omschreven op de kwitantie en in deze brief. Ik heb de
voorwaarden gelezen voorafgaand aan de betaling.
Handtekening:……………………………………………

ouder/verzorger

Dit strookje met het geld kan uiterlijk t/m donderdag 19 april ingeleverd worden op openbare basisschool
Aan de Meule, Kromstraat 31 in Sittard.
Een plek huren op de dag zelf kost € 10,- (én € 20 borg). Een eenmaal gereserveerde plek wordt in de laatste week voor de 27e bij afzegging niet
terugbetaald. Afhankelijk van het weer is het gebruik van eigen (party)tentjes en parasols niet toegestaan. Verkoop van drank en etenswaren is niet
toegestaan. De aanwijzingen van de medewerkers van het Parkfestival dienen te worden nageleefd.

