Lions Ishøj
Husorden Lions Halmarked Ishøj
Adresse:
Ishøj Idræts & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj
Lejeaftale:
Du har, som det fremgår af fremsendte faktura, lejet stade(r), og derfor er der nogle forhold, du skal være orienteret
om. Staden vil være markeret med dit stadenummer. Stadestørrelsen er 3 x 2 meter.
Der er et bord og en stol på staden.
For ikke at genere din nabo, må du ikke overskride afmærkningen af staden, ligesom der heller ikke må sættes varer
ud i gangarealet.
Salg af varer:
Som stadeholder kan du sælge alle de typer af varer, du ønsker. Der er dog nogle undtagelser som dyr, slik, is, mad- og
drikkevarer. Da Lions er en upolitisk forening, er det heller ikke tilladt at uddele politisk materiale.
Adgang for stadeholdere:
Der er adgang for stadeholdere fredag kl. 15.00 til 19.00 / lørdag kl. 08.00 og søndag 08.00.
Som stadeholder har du mulighed for at køre helt op til hallen for aflæsning. Da aflæsningsforholdene er lidt
udfordrende, henstiller vi til, at du kommer i god tid for aflæsning og snarest efter flytter bilen til parkeringspladserne,
så andre kan komme til. Se kortet på side 2. Der vil være henvisningsskilte til aflæsning og parkering.
I hallen må der kun anvendes løftevogne, som kun er beregnet til indendørs brug. Der er 2 vogne til rådighed i hallen.
Åbningstid og bemanding af staderne:
Gæster er velkomne i hallen lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Staden skal være bemandet begge dage i dette
tidsrum.
Rygning:
Rygning foregår udenfor i den friske luft, og de opstillede beholdere til skod skal anvendes.
Ansvar og vagt:
Dine udstillede varer står for dit eget ansvar. Der er ikke vagt aften og nat, men hallen vil være aflåst og alarm
tilsluttet.
Husdyr:
Af hensyn til andre stadeholdere er hunde og andre husdyr ikke velkommen i hallen.
Wi-Fi:
Der er gratis Wi-Fi tilslutning i hallen. Vi hjælper dig gerne med tilslutningen.
Rengøring og nedtagning:
Vi henstiller til, at du sørger for at staden er ren og pæn i åbningstiden. Nedtagning af staden må først ske efter
markedet er lukket søndag kl. 16.00 og skal være afsluttet senest kl. 19.00.
Du skal sørge for at staden efterlades pæn og ren. Du kan desværre ikke komme af med dit affald i Idræts &
Fritidscenteret, og må derfor tage affaldet med dig, når du forlader området.
Ro og orden:
Der henstilles til, at der tales dæmpet, og du har lov til at spille dæmpet musik fra de udstillede genstande.
Vi lægger vægt på et godt samarbejde samt en god omgangstone.
Spørgsmål:
Der er masser af frivillige Lions folk i gule trøjer, som du er velkommen til at kontakte. De hjælper dig gerne.
Du har også mulighed for at kontakte Lars på tlf. 61132635 eller mail lars@vestkm.dk

Vi ønsker dig velkommen til nogle hyggelige dage.

Lions Ishøj
Tilkørsel for aflæsning foregår via Vejlebrovej.

