31. august 2013
Søknad om salgsbod:
Jeg ønsker å selge følgende produkter: NB! Se retningslinjer på neste side!

Markedsansvarlig fordeler boder. Man kan ønske seg en hel eller halv bod. NB! Vi kan ikke
garantere at alle får plass, eller den plassen de ønsker seg. Det er mange om plassen og
alle må være fleksible. Vi strekker oss så langt vi kan i å etterkomme ønsker.
Jeg ønsker:
Hel bod, kr 500 (bordplass 1x2 m) veggplass i tillegg
Halv bod, kr 250 (bordplass 1x1 m) veggplass i tillegg
Strøm i boden. Tillegg på 50 kr. Ledning ikke inkludert.
Selgers navn:
Adresse:
Postnr og poststed:
Telefonnr:
E-post:
Evt hjemmeside/blogg:
Har deltatt antall ganger:
For spørsmål kontakt Anu Forselius: tlf +47 970 85 018
Påmelding/søknad kan sendes pr. mail, post eller leveres på Varanger Samiske Museum.
E-post: vsm-info@dvmv.no
Post: 9840 Varangerbotn
Tlf: +47 952 62 155

Vuonnamárkanat 2013 – viktig informasjon
Årets marked går av stabelen lørdag 31.august.
Selgere må huske å søke om bodplass.
Søknadsskjema finnes på www.varjjat.org, på Nesseby kommunes servicekontor, og kan
fås ved henvendelse til Varanger Samiske Museum, tlf. 952 62 155 /e-post: vsminfo@dvmv.no
Retningslinjer for produktutvalg
Markedet har en klart samisk profil og selger kun håndlagete/hjemmelagete produkter og
matvarer, som håndverk av ulikt slag, treprodukter, skinnprodukter, klær og tilbehør,
kortreist mat, økologiske produkter, årets bær, poteter, sopp, og lignende.
Det er ikke anledning å selge masseproduserte varer, stille med annonse/reklameboder
eller drive politisk valgkamp og lignende i markedsområdet.
NB! Produktene behøver ikke å være samiske selv om markedet er samisk!
Fordeling av boder
Markedsansvarlig fordeler boder og bestemmer hvem som får plass etter følgende
prinsipp: 1/3 profesjonelle håndverkere, 1/3 hobbyutøvere/lokale produkter, 1/3 mat.
Etterspurte og populære varer vil prioriteres.
Det er mange om beinet, og vi kan ikke garantere at alle får plass, eller den plassen de
ønsker seg, men vi kan garantere at vi strekker oss så langt som mulig for at flest mulig
skal få delta.
Alle selgere betaler bodavgift (se søknadsskjema for detaljer), og besøkere betaler
inngangsbillett til markedet (kr 20 pr voksen). Bodavgift og inngangsbillett er med å
finansiere markedet.
I tillegg til markedet arrangeres festivalen Vuonnamárkanat, med program fredagsøndag. Denne organiseres av Nesseby kommune, avd for kultur. Se egen info om
festivalen.
Bekreftelse på påmelding – regler for påmelding


Alle må søke skriftlig om bodplass. Det er mulig å søke over telefon ved
henvendelse til museet – da fyller museet ut en skriftlig søknad.



Alle må ha bekreftelse på at søknad er mottatt – hvis du ikke har fått bekreftelse
fra museet på at søknad er mottatt, må du kontakte museet!

