Zondag 1ste Mei 2022
32ste jaarlijkse rommelmarkt van Crisnée
georganiseerd door de School Saint-Dominque
Reglement
Beste vrienden, wij heten u welkom op het parcours van de jaarlijkse rommelmarkt van Crisnée,
georganiseerd door de School Saint-Dominique . Hierna vinden jullie enkele lijnen van ons reglement
van onze rommelmarkt. Mogen wij u vragen om deze regels te volgen zodanig onze rommelmarkt op
de beste mogelijke mannier verloopt ? Bedankt.
Door de deelname aan onze rommelmarkt aanvaard iedere deelnemer dat hij dit regelement zal
naleven :
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

De installatie van de rommelmarkt kan vanaf middernacht beginnen.
Het autoverkeer is strict verboden tussen 6 uur en 18 uur.
De verkoop van nieuwe goederen, drank en eten is verboden zonder voorafgaand akkoord met
de organisatoren. Enkel de professionele en particulieren rommelmarkt deelnemers worden
toegelaten (handelaars of andere VZW's worden niet aanvaard). Iedere overtreder zal
onmiddellijk uitgesloten worden van de markt.
Er is geen reservatie van de staanplaatsen mogelijk. Plaatsen worden toegekend bij aankomst
door de organisatoren.
De genummerde en aangelijnde standplaatsen (verf op de grond) zijn exclusief voorbehouden
voor de organisatoren.
De wagens maken verplichtend deel uit van de staanplaats of moeten buiten het parcours van
de rommelmarkt geparkeerd worden.
Wij vragen iedereen de richting van het verkeer op het parcours en de aanbevelingen van de
aangestelde personen te respecteren, en in geen enkel geval terug te draaien op het parcours
van de rommelmarkt. Deze instructies blijven ook van toepassing bij het afsluiten van de
markt.
Voor de bezetting van uw staanplaats vragen wij u de volgende tussenkomst: 15 EUR voor 5
meters en 3 EUR per bijkomende meter.
Deze rommelmarkt wordt georganiseerd met het akkoord van het gemeentebestuur van
Crisnée.
Een goede spheer met de bewoners moet altijd voorrang krijgen. Uit respect voor de
bewoners, dient alle afval meegenomen te worden bij het verlaten van uw staanplaats op het
einde van de rommelmarkt.
De Organisatiecomité is niet verantwoordelijk nog voor eventuele ongevallen, nog voor enige
schade.

Per Politiebevel, en voor veiligheidsredenen, dient er een ruimte van 3 meters voor de doorgang van
de noodvoertuigen op de weg vrij te blijven. Een test zal uitgevoerd worden door een voertuig van de
Civiele Veiligheid.

Het Organisatiecomité behoudt zich het recht om een deelnemer toegang te weigeren of uit te sluiten
indien hij dit reglement niet naleeft.
Voor het Organisatiecomité :
Benoît Ory,
Voorzitter van het Raad van Bestuur,
School Saint-Dominique te Crisnée

