AFSPRAKEN
OPZET EN AFBRAAK
•

•
•
•
•
•

Opzetten kan vanaf 9.00 uur, enkel op zondag 5 juli. Enig materiaal kan wel al op zaterdag 4
juli afgezet worden in de tentjes, maar op eigen risico en na toestemming van de dienst
communicatie.
Tegen 10.30 uur moeten alle wagens het terrein verlaten hebben.
Alle materiaal moet ’s avonds nog uit de tenten meegenomen worden.
Geen vuilnis achterlaten – deponeer je afval in de daarvoor voorziene afvalcontainers. Er is
ook een glascontainer voorzien. Frituurolie neemt je zelf terug mee naar huis.
Kuis tafels en stoelen netjes af en breng ze na de opkuis naar de daarvoor voorziene
plaatsen.
Wie het terrein niet net achterlaat en vuilnis rond de tent laat liggen wordt het volgende jaar
uitgesloten van deelname aan het Parkfeest.

MATERIAAL
•
•

Enkel de tafels en stoelen die op voorhand worden doorgegeven (voor 15/05) worden
voorzien.
Tentje van 3 x 3 m met cassettevloer – worden voor jullie opgezet en afgebroken

FACILITEITEN
•
•
•
•

Er wordt een punt voorzien waar je (koud) water kan nemen. Zorg zelf voor wat poets – en
afwasmateriaal om de opkuis vlot te laten verlopen.
De stad voorziet in elektriciteit. De verantwoordelijke elektriciteit van de stad zal bij de opzet
van het Parkfeest een rondgang doen. Mogen wij vragen zijn richtlijnen strikt op te volgen?
Je geeft op voorhand het aantal toestellen door dat je wil aansluiten op het net en geeft ook
de wattages door.
Je zorgt zelf voor de verlengkabels die je nodig hebt in je kraampje. Zorg voor veilige kabels
die je op voorhand hebt getest. Zorg ook zelf voor de nodige verdeeldozen.

VERKOOP
•
•
•

Er wordt na 19.30 uur niets meer verkocht in de standen.
Artiesten en medewerkers gebruiken bonnen van de stad. Je kan deze verzamelen en na het
Parkfeest binnenbrengen in het Stadhuis voor terugbetaling.
Wie eten en drinken verkoopt kiest voor minstens

VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•

Er mag met glas gewerkt worden, maar zorg zeker voor een waterdicht waarborg systeem
zodat er geen glas achterblijft op het terrein.
Voor herbruikbare bekers en herbruikbaar cateringmateriaal kan een beroep gedaan worden
op de stad.
Het gebruik van wegwerpbekers is TEN STRENGSTE verboden.
Het gebruik van cateringmateriaal voor éénmalig gebruik is ten strengste verboden.
Er mogen geen gasflessen in de tenten geplaatst worden. Gasdarmen zijn 5 jaar geldig:
controleer voor gebruik de datum op de darm!
Zie richtlijnen Fluvia voor elektrische toestellen en toestellen op gas.
Het Rode Kruis voorziet in een hulppost op het terrein.

VARIA
•

Er zal gratis kraantjeswater ter beschikking zijn voor het publiek.

