
1 Elke deelnemer bring sy eie stoele, tafels, gazebo, eetgerei, glase, braaidromme,

vuur, potbestanddele, ens.

2 Deelnemers wat inskryf moet hulle area wat gebruik is, skoon en netjies

maak voor hulle die terrein verlaat.

3 Geen gate mag in die gras gemaak word en geen direkte vuur op die

gras/grond nie.

4 Geen kole mag op die terrein agtergelaat word nie. Elkeen moet sy eie braaidrom

of gasbottel bring wat hoog van die grond af is bring (geen vuur op grond word gemaak

nie).

5 Deelnemers mag hulle eie bemarkingsmateriaal bring en vertoon en mag sy

 stalletjie versier na goeddunke.

6 Betalings vir die staanplek moet voor op die dag voor die kompetisie aan 

Paarl Sakekamer oorbetaal word.  Geen deelname sonder bewys van betaling nie.

7 Potte word beoordeel deur onpartydige persone en Paarl Sakekamer bevoordeel

geen inskrywing nie.

8 Kinders is baie welkom.

9 Koerante van die omgewing word uitgenooi om fotos te neem, maar Paarl

Sakekamer neem geen verantwoordelikheid indien 'n sekere foto nie geplaas word nie.

Fotos sal op die webblad geplaas word na die tyd.

10 Toekenning van pryse/borgskappe ontvang van instansies is onderhewig aan die diskresie 

van die Sakekamer Bestuur

11 n Volledige kroegdiens sal deur le Bac aangebied word teen mededingende

pryse, maar drank mag die perseel binne gebring word.   

12 Reg van toegang voorbehou - Persone wat drank erg misbruik, sal deur die Bestuur gevra

word om die perseel te verlaat.

13 Paarl Sakekamer het die reg om die kompetisie uit te stel weens swak weersomstandighede,

 of na goeddunke te verskuif na 'n ander geskikte perseel.

14 Die opbrengs van inskrywingsgelde, borgskappe, ens. ontvang vir die kompetisie sal

na goeddunke van Bestuur aan 'n verdienstelike instansie toegeken word.

15 Reg van Toegang word voorbehou op die terrein.

16 Alle voertuie sal in die aangewese parkeer area geparkeer word nadat toerusting afgelaai is.  

Geen voertuie tussen tussen stalletjies nie.

17 Borgskappe en finansiele bydraes moet voor die tyd aan die Sekretaris

deurgegee word om erkenning te kry met die kompetisie.

18 Inskrywings is nie net vir Paarl Sakekamer lede nie, maar die publiek kan ook 

deelneem teen 'n addisionele koste per span.

19 Persone wat na 16.30 opdaag, kan deelneem maar sal nie kwalifiseer vir pryse nie.

20 Bestuur sal die die program van die dag op die terrein aankondig bv. tyd van beoordeling, 

algemene reëlings, nommer van stalletjie, ens.

21 Paarl Sakekamer vrywaar hul van enige diefstal van items, beserings op die perseel en 

kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese gely gedurende die kompetisie nie. 

22 Geen troeteldiere word toegelaat nie.

23 Firmas wat meer as een span wil inskryf mag nie meer as een stalletjie langs mekaar 

opstel nie.  Stalletjies sal tuusen ander deelnemers ingedeel word.
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