Ribes Middelalder Marked 2018
Tilmeldingsblanket
- Frivillig deltagelse-

Udfyld venligst denne blanket omhyggeligt og returner den til vores
mail. I får svar tilbage på jeres mai, som kvittering på jeres
tilmelding. Når I tilmelder jer, accepterer I dermed retningslinjerne og
forpligter jer til at overholde disse under markedet.
Husk vores nøgleord: ” Autentisitet, lærerige aktiviteter og
fællesskab”.
Faldbyd meget gerne jeres smukke håndværk og andre middelalder artikler,
men vær opmærksom på at RMM siger nej tak til plastik og moderne varer,
(I vil blive bedt om at pakke det væk). Prioriter at formidle
middelalder og ikke andre tidsperioder.
Ønsker I at sælge fødevare og drikke TIL UDSKÆNKNING, skal I donerer 500
kr. der går ubeskåret til RMM kontoen.
Ønsker I at sælge førevare der er forseglede – IKKE TIL UDSKÆNKNING - så
som honning, marmelade, vin med prop på m.m. er det uden beregning,
ligesom al anden handel med middelalder ting og sager.
Alt salg af fødevare skal godkendes af RMM.
Markedet afholdes: 09 & 10.06.2018. I kan komme og stille lejr op fredag
d. 08.06.2018 fra kl. 10:00 – 21:00. Afrejse tidligst 10.06 efter kl.
16:00 og senest kl. 20:00. RMM afholder infomøde i Ribe, på et endnu
uafklaret tidspunkt. Program for eventen følger, når tiden er moden
(senest en måned før eventen).
Nedenstående aktør/gruppe ønsker at deltage som frivillig aktør, (uden
hyre) under markedet:
Aktørens/gruppens officielle navn:

Hjemmeside og/eller Facebook side for aktøren/gruppen:
Vi ønsker at deltage med min. antal deltagere og husdyr:
Vores kvm. behov til vores lejr er (inkl. telt barduner!):
Vi ønsker at deltage med aktiviteten:
Vi ønsker at sælge:
Vi overnatter i dette:
Vi er indforståede med at vi, efter behov, forpligter os til at
skaffe tilladelser til salg af vores ”specialvarer” (gælder
b.la. ved salg af våben, honning, skind og pels). Tilladelse til
salg, generelt på området skaffes af RMM´s bestyrelse.
Jeres kontaktpersons oplysninger:
Navn:
Adresse:
By & postnr:
Tlf.
Mail:
Vi glæder os til at se jer
Venlig hilsen bestyrelsen for RMM
I tilfælde af aflysning/ændringer, skal dette hurtigst muligt
kommunikeres direkte til RMM via mail: ribesmiddelaldermarked@gmail.com

