Der skal udfyldes en tilmeldingsblanket pr. frivillig
Yderligere tilmeldingsblanketter kan fås på afleveringsstederne, eller der
kan foretages tilmelding på hjemmesiden.
Navn

____________________________________________________

Glæd dig til 3 dage med sjov og frivillig indsats

TILMELDINGSBLANKET
Frivillig hjælper

Adresse ___________________________________________________

Hjallerup Marked

Postnr. og by _______________________________________________

31. maj 2018 - 3. juni 2018

Telefon nr. ___________________ Mobil nr. _____________________
E-mail ____________________________________________________
Fødselsdato ________________________________________________
Alle ovennævnte punkter skal udfyldes.
Personalegoder

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du kan tilmelde dig som frivillig hjælper til Hjallerup Marked på to måder.
Det nemmeste og bedste er tilmelding via hjemmesiden www.hjallerupmarked.dk under ”Frivillige”.

 1 gratis t-shirt. Vælg mellem størrelse 8-10, 12-14, s, m, l, xl, xxl, xxxl, 4xl og

Du kan også aflevere denne blanket i Bog & Idé, REMA 1000 eller MENY.
Blanketten kan også sendes til Hjallerup Marked, Algade 43, 9320 Hjallerup.

 Rabatkuponer til drikkevarer (væskebilletter). 1 vagt = 5 stk. 2 vagter = 10 stk.

Nyheder

5xl. Den angivne t-shirt størrelse kan ikke ændres ved afhentning.

3 vagter eller flere = 15 stk. Når du køber drikkevarer, skal du betale med 1
billet og et kontant beløb, som står på billetten.
Deltagelse i Afslutningsfesten til en pris af 75,- kr. pr. person for dig og en ledsager. Afslutningsfest afholdes lørdag d. 16. juni 2018.
10 tivoli-billetter for 150,- kr. pr. ark. Højst 2 ark pr. hjemmeboende barn under
18 år.

Str.:

____

 Efter stor efterspørgsel bliver der nu forprang for det modne publikum
torsdag aften i Stalden. Der er udskænkning og musik.
 Specialøl sælges i år i Stalden torsdag aften og i BeerBaren i markedsdagene
 Sat. 7 flytter ind i Biddet, der får et større telt for enden af markedsgaderne vest for Ridestadion.
 Vi laver et område, hvor vi sætter særlig fokus på salg af antik, lopper
og andre gode ting fra gemmerne – der kommer bl.a. en ekspert, der
kan vurdere dine gamle ting og sager.

Afslutningsfest ____

Antal:

____

Yderligere informationer

Tivolibilletark

Antal:

____

Læs mere om Hjallerup Marked på www.hjallerup-marked.dk




Ønskes personalegoder, så sæt kryds nedenfor.
T-shirt

____
____

Oplys navn, fødselsdag og -år for de børn, der bestilles tivolibilletter til:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Når alle tilmeldinger er gennemgået, vil hver enkelt blive kontaktet
med yderligere information. Tak for din tilmelding.

Seneste dato for tilmelding er 15. april 2018

VIGTIG VIGTIG VIGTIG
Har du tidligere været frivillig på Hjallerup Marked efter 2015, og har du
fået ny adresse, mail eller tlf.nr. – så giv besked på tom@hjallerupmarked.dk eller på tlf. 21 76 35 11.
Har du spørgsmål vedr. tilmelding og vagter? Kontakt Tom
Hansen på tom@hjallerup-marked.dk eller tlf. 21 76 35 11.

Vælg vagter her eller direkte på www.hjallerup-marked.dk
X Sæt kryds over de vagter, du ønsker. Tag meget gerne flere vagter.
Det er i år et 3 dages marked, og der er som altid brug for mange hænder.

* Ved barvagt skal du være mindst 18 år

Vil gerne hjælpe før markedet 31. marts til 30. maj efter aftale (Teknisk Udvalg)
Vil gerne hjælpe efter markedet 4. juni til 16. juni efter aftale (Teknisk Udvalg)
Rengøring i Markedskøkkenet før markedet d. 19. maj kl. 9-14

