Minidyrsku`n på Søve 2.juni

Tunet på Søve der de fleste salgsbodene vil være plassert

Vi ønsker nye og gamle utstillere velkommen til Minidyrsku`n på
Søve som i år arrangeres for 16. gang.
For dere som ikke kjenner til oss, er Søve en tidligere landbruksskole, nå
videregående skole med hovedvekt på naturbruk, og ligger i naturskjønne omgivelser på Ulefoss i Nome kommune.
Minidyrsku`n er et arrangement for hele familien med rundt 3.000 besøkende. Man kan hilse på ulike dyr, delta på barneridning, kjøre hest, se
på skogsmaskiner, spise god mat og treffe masse folk. Og ikke minst,
salgs- og utstillingsboder der man kan få gjort en god handel!
Håper du finner dette av interesse. Ta kontakt dersom du har spørsmål.
Se skolens hjemmeside www.nome.vgs.no og les om skolen.
Ring: 35 91 87 00 man.-fre. kl.08.00 og 15.30
eller send gjerne en e-post til kirsten.hermansen@t-fk.no

Praktiske opplysninger til utstillere
Alle aktiviteter foregår ute, så tenk på muligheter for regn. Hver utstiller må selv
ordne med telt, bord og stoler osv. Noen utstillere vil bli plassert på asfalt, noen
på plen. Så tenk på dette i forhold til oppsett/ feste av boder/telt.
For salg fra bil/ henger må dette opplyses om ved påmelding. Dette av hensyn til
plassering.
Søve står for alt salg av kaffe, brus, is og mat som fortæres på stedet.
Smaksprøver må man selvfølgelig få dele ut.
Behov for strøm og antall watt må man melde ifra om på bestillingsskjema. Husk
å ta med skøyteledning.
Strøm til kaffetrakter og lignende til eget bruk kan vi dessverre ikke tillate, ta med
termos eller kjøp på stedet.
Åpningstider
Utstiller kan komme fra kl.08.00 på lørdag morgen, eller etter avtale fredag kveld
mellom kl.18.00-20.00.for å sette opp stand.
Obs! Ingen får pakke ned før kl.16.30. selv om man går tom for varer. Parkering på henviste plasser.
Åpningstider for publikum er fra kl.10.30 til 16.30.
Frist for påmelding er 15.mai
Kontaktperson for utstillere:
Kirsten Hermansen, e-post: kirsten.hermansen@t-fk.no tlf.:35 91 87 00 eller
992 75 329

Vi håper å se deg som utstiller eller publikum.

Velkommen til en hyggelig Minidyrsku`n!

