
Vilkår og ordensregler for stadholdere



Generelt 
1) Ved ankomst skal du / I henvende Jer i informationen for indskrivning og anvisning af stadeplads. 
Det udleverede skema med myndighedsoplysninger forlangt af Politimesteren i Slagelse skal udfyl-
des og afleveres.

2) Er betaling for stadepladsen ikke foretaget før indskrivning skal det straks ske i forbindelse 
hermed.
       - Sørby Marked er fritaget for moms.

3) Enhver færdsel med motorkøretøjer på markedspladsen er forbudt!. Dog tillades kørsel i forbin-
delse med opsætning og nedtagning af staden. Ind- og udkørsel til staderne med person- og va-
revogne, tilhørende kræmmere, kan under markedsdagene kun finde sted før kl. 10.00 og efter kl. 
20.00.

4) Markedspladsen anvendes til dagligt til sportsplads og derfor skal der vises særlige hensyn: 
 - Al kørsel på pladsen skal foregå ad de afsatte veje med størst mulig hensyntagen til ter-
rænets bæreevne. 
 - I tilfælde af dårligt vejr, har Sørby Markeds ledelse sig ret til at afvise materiel, hvis det kan 
ødelægge pladsen. 
 - Enhver opgravning, optagelse af græstørv, nedramning af pæle og brug af pælebor er for-
budt! 
 - Flagstænger må ikke graves ned. 
 - De skal fastgøres med spyd eller sættes på en fod og/eller stabiliseres med barduner. 
 - Brug af pløkker eller vinkeljern til fastgørelse af barduner og telte tillades. 

5) Tilkørsel og opbygning af staderne kan uden særlig tilladelse påbegyndes 2 arbejdsdage før 
marked start, og skal være afsluttet min. 3 timer før markeds start.

6) Alle stadepladser skal være fjernet fra pladsen senest dagen efter markedet kl. 1200. Efter dette 
tidspunkt vil Sørby Markeds ledelse uden yderligere varsel eller ansvar, fjerne de efterladte gen-
stande og regningen herfor sendes til pågældende kræmmer.

7) Parkering på markedspladsen er ikke tilladt. Parkering skal foregå i det anviste parkeringsom-
råde. 
       - Undtaget herfra er dog op til 2 køretøjer, men kun hvis de har direkte tilknytning til salgsfunk-
tionen.

8) Campering på markedspladsen er ikke tilladt. 
       - Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads kan dog tillades. 

9) Opbevaring af brændbare væsker i dunke, flasker eller lignende er strengt forbudt!

10) Brug af åben ild er strengt forbudt!

 



ForsikrinG 
11) Enhver risiko for de udstillede vare i boder, med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden 
form for beskadigelse såvel før, under som efter markedet, bærer Kræmmeren selv, ligesom Kræm-
meren er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl 
eller forsømmelser fra Kræmmerens eller hans medhjælpers side.

12) I øvrigt er Kræmmeren forpligtiget til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande. Her 
henvises til Direktoratet for Arbejdstilsynets meddelelse nr. 21/1974.

13) Besøgende færdes på markedspladsen på eget ansvar. Skader erstattes kun af Sørby Marked, 
såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Sørby Markeds side, og at denne som følge heraf 
tillægges ansvaret.

HyGiejne 
14) Til toiletterne anvendes det udleveres VIP-armbånd, der giver gratis adgang.

15) Besørgelse og/eller urinering i skov og omkringliggende områder er strengt forbudt! 
 
16) Spildevand fra den enkelte stadeplads skal hældes i toiletterne i toiletvognen eller efter nærmere 
aftale med arrangøren.

17) Hunde skal føres i snor!. Luftning af hunde skal foregå UDENFOR markedspladsen. Hundenes 
efterladenskaber skal opsamles i pose og smides i affaldscontaineren. 

 

tilslutninG aF strøm 
18) Enhver el-tilslutning skal overholde Stærkstrømsbekendtgørelsen. Gasinstallationer i camp-
ingvogne og villatelte skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet, udstedt af DGP.

19) Strøm udtages fra de opstillede sikringsbokse i umiddelbar nærhed af stadepladsen og Kræmme-
ren bør selv medbringe godkendt gummikabel med jord til forlængelse herfra. 

20) Der skal indhentes særlig tilladelse hos arrangørens elinstallatør ved anvendelse af strygejern, 
ruller og andre elektriske apparater m.m. over 600 W på stadepladsen. 

21) Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende med direkte tilknytning til salgsfunktionen, 
bortset fra el-kogeplader er forbudt uden forudgående godkendelse af de stedlige myndigheder og 
arrangørens elinstallatør. 

22) Brug af varmeovne over 600 W er forbudt!. Skru ned og/eller sluk med jævne mellemrum. 



aFFald 
23) Markedspladsen skal friholdes for brændbart affald og brandbart affald skal anbringes i de af ar-
rangøren opstillede lukkede stålcontainere.

24) Ved ankomst får du udleveret 1 stk. affaldssæk, der benyttes ved oprydning når du forlader plad-
sen. STANDPLADSEN SKAL AFLEVERES RENGJORT! 

25 Vær meget opmærksom på teltpløkker, glas- og porcelænsskår, metaldele m.v. - dette må under 
ingen omstændigheder efterlades i og på jorden.

stadepladsen 
26) Det henstilles til Kræmmerne, at alle stader holdes bemandet i Sørby Markeds åbningstid. Se 
venligst programmet.

27) Salg af vare må kun finde sted indenfor egen lejet stadeplads (ikke på gangarealer og i øltelte) 
og højtaleranlæg m.m. må ikke kunne generer nabo standene.

28) Ved afspilning af musik/video på den enkelte stadeplads hæfter arrangøren ikke for eventuelt 
krav om afgift til Koda og Gramex i Danmark.

29) Det er forbudt, at sælge nogen form for levnedsmidler herunder øl, vin og vand samt kioskvarer 
såsom is, slik, snacks, lodsedler, mærkater o.l. på Sørby Marked. Uden forudgående tilladelse fra 
arrangøren.

30) Det er forbudt, at sælge nogen form for euforiserende stoffer eller andre ulovlige rusmidler på 
Sørby Marked.

31) Der må IKKE udskænkes eller bortloddes drikkevarer til publikum på pladsen.

32) Salg af levende dyr er ikke tilladt.

33) Friområder og gangarealer skal holdes fri for udstillede varer, opslag m.v.

34) Standpladsernes bagområde skal være forsvarligt afspærret for publikum.

sanktioner 
35) Overtrædelse eller tilsidesættelse af nærværende regelsæt medfører påtale. I grove tilfælde bort-
visning.

36) Overtrædelse eller tilsidesættelse kan endvidere medfører udelukkelse fra efterfølgende marked-
er og udstillinger i Sørbymagle.

Bestyrelsen for SIF-venner


