48ste Grote feestjaarmarkt - marktreglement

Zotte Maandag 18 juli 2022
1. De feestmarkt vindt plaats te Pittem op maandag 18 juli 2022 rond de kerk en het kerkplein, en in
de aanpalende straten.
2. De organisatie valt onder de bevoegdheid van de Wettig Erkende Nationale
Demonstreerdersvereniging van België wat betreft de voormiddag van 9u tot 13u op het kerkplein,
en het Zotte Maandag Feestmarktcomité in de andere straten (Kerkstraat, Kauwstraat,
Muylestraat, Verbieststraat, Tieltstraat, Broeders Maristenstraat), van 9u tot 13u (enkel voor
eetkramen en ijsverkoop tot 24u), dit in samenwerking met het gemeentebestuur van Pittem.
3. Deze feestjaarmarkt is uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een
geldige vergunning voor ambulante handel, en aan plaatselijke handelaars en verenigingen.
4. Om deel te nemen aan deze feestjaarmarkt moet men zich vooraf online inschrijven bij de
organiserende vereniging die u de toelating zal verstrekken. Je kan inschrijven tot en met
woensdag 22 juni 2022. Na deze datum betaal je 5 euro extra, idem voor zij die op risico komen.
5. Aan personen die niet voldoen aan de punten 3 en 4 zal geen plaats toegekend worden.
6. Plaatsing van de deelnemers zal vooraf gebeuren door de organisatoren.
De jaarmarkt dient een gesloten geheel te vormen. Vrijkomende plaatsen dienen eerst
ingenomen, pas daarna kan op het einde aangesloten worden. Plaatsnemen naar willekeur is ten
strengste verboden en overtreders zullen geweerd worden. In de mate van het mogelijke wordt de
verkoop van gelijkaardige producten een eind van elkaar gescheiden. Trouwe deelnemers krijgen
normaliter dezelfde standplaats als vorige jaren, tenzij zij zelf hieraan verzaken.
7. Er dient voldoende plaats vrijgelaten voor doorgang ordediensten (minimum 4 m). Hiervoor dient
men de onderrichtingen van de organisatie of ordediensten te volgen.
8. Elke deelnemer dient zijn afval terug mee te nemen.
9. Geluidsinstallaties (micro’s) zijn toegelaten in zover deze geen hinder vormen voor de omstaande
collega’s.
10. Elke deelnemer zal een exemplaar van het marktreglement ontvangen en is geacht dit te kennen
en na te leven.
11. Elke deelnemer moet zich houden aan richtlijnen verstrekt door organisator, politie en
ordediensten.
12. Elke deelnemer verbindt er zich toe zich hoffelijk te gedragen tegenover het publiek en de
organisatie in woorden en werkwijze. Gedenk dat dit publiek die dag onze gasten zijn.
13. De tarieven voor de jaarmarkt:
Per halve dag tot 8 lopende meter
Per halve dag vanaf 9 lopende meter
Voeding
Fotografen
Op risico of na 22/6 ingeschreven

25 euro
1 euro per bijkomende meter
125 euro
30 euro
+ 5 euro

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 13 april 2022.

De algemeen directeur,

Carl Couckuyt.

De burgemeester,

Ivan Delaere.

