Hej!
Skokloster Historiska Dagar med Tornerspel 2019 går av stapeln fredagen den
26 juli till söndagen den 28 juli.
Om man vill vara med som Knalle och ha ett marknadsstånd så gäller följande:
- Före betalning skall Katri informeras om vilka dagar ni önskar närvara, vilka
varor ni säljer samt storleken på marknadsståndet. Detta för att ni skall få en så
bra placering som möjligt.
- Betalning för plats för marknadsstånd med 400 kr/dag eller 1000 kr för hela
eventet skall vara Nordic Knights tillhanda senast den 22 juli. I och med
anmälan så förbinder man sig att följa anvisningar från platsansvariga.
- Anmälan är bindande och återbetalning för uteblivet deltagande sker ej, ej
heller om man på grund av regelbrott blivit avvisad från området.
- Avgiften sätts in på BG 815-1862, ange namn. Ta med kvitto till Skokloster,
vilket skall uppvisas före tillträde till marknadsplatsen.
- Vi kommer att ha toaletter (Bajamajor) och eventuellt har vi tillgång till
Stenhuset där det finns toaletter och dusch. Detta inte bekräftat till dagens
datum. Tänk att Stenhuset är en historisk byggnad och vår närvaro får inte
synas eller märkas i huset under/efter eventet!
- Om ni inte bor i era paviljonger kan ni boka boende i Skoklosters camping tel.
018-38 60 35, eller i Värdshuset tel. 018-38 61 00.
- Vi bjuder på frukost alla dagar samt kaffe under dagen. Det finns möjlighet
att äta med oss Nordicare – kostnad för maten är: lunch 50 kr och middag 75
kr. Beställning av maten sker vid anmälan.
- Alla marknadsstånd ska vara klara senast 30 min före Trondia By öppnar för
allmänheten. Vi tillåter inte bilar i marknadsområdet eller vid paviljongerna
under byns öppettider kl. 11.00–17.00 alla dagar (biljettförsäljning öppnar kl.
10.00). Historiska kläder är krav!
I Handelshuset (Nordics försäljningstält) finns sjukvårdsutrustning som vid
AKUTA behov tillhandahålls av sjukvårdspersonal.
Vid allvarligare sjukfall: ring 112
Samtliga Knallar ansvarar för att det finns papperskorg vid varje stånd.
Varmt välkomna önskar Katri Elena Nordström tel. 0705- 67 48 33
elena.nordstrom@gmail.com

