Bakluckeloppis
Välkommen som säljare på Skrea IF bakluckeloppis!
Som säljare är du välkomna från en timma innan ”öppning”
Det finns markerat uppställningsplatser.
Välj valfri plats, eller följ anvisningar och parkera bilen på anvisad
plats
Du får ha med eget bord, klädstång m m. Det är ytan som blir i
anslutning till din bil som gäller. (Anm: Vi har inga bord, stolar eller
någonting för uthyrning)
Kiosken kommer vara öppen och möjlighet till fika
Avgiften, 100:-/bil och 180:-/bil+släp, kan förskottsbetalas via Swish
eller betalas vid infarten
Endast avgiften (100:-/180:-) går till föreningens
ungdomsverksamhet. Allt du säljer för får du som säljare behålla själv.
Du lämnar platsen när du själv tycker det är lämpligt.
Överblivna prylar tas med hem. Städa din plats efter dig. Kontrollera
att det inte kvarlämnas någonting på din säljplats.
Vid mycket dåligt väder kan vi tvingas ställa in aktiviteten.
Fyll i bifogad blankett. Den är ett krav för att sälja på loppis, enligt
Lagen om Torg- och marknadshandel.- Vi kommer och samlar in
blanketten under loppisen!
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Fri entré för alla besökare
(Besökare/Köpare släpps in på området vid utsatt tid).
OBS - Ingen försäljning skall ske före utsatt tid!
Information om dig som säljare
Vi som arrangörer är skyldiga att, enligt Skatteförfarandelagens
(2011:1244) , samla in information om dig som säljare. Var därför vänlig
att fylla i bifogad blankett, som vi kommer hämtar under loppisen.
(Ha den därför lätt tillgänglig). Dessa uppgifter är vi skyldiga, enligt svensk
lag, att samla in och spara i 7 år. Det ifall myndigheterna efterfrågar dessa
uppgifter. Men, vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan part.
Anm: Enligt GDPR är det förenligt med den rättsliga grunden, och anses
därför vara tillåtet att vi insamlar de uppgifterna.
Internet

www.skreaif.nu

e-post

backluckeloppis.skreaif@gmail.com

Telefon/Swish

072-72 133 35

(Jan-Olof Johansson)

Uppgift om mig som säljare vid
Skrea IF bakluckeloppis

Datum

Plats

Skrea IP, Falkenberg

Namn
Adress

Telefonnummer
Personnummer
(10 siffror)
(YYMMDD-NNNN)
Tack för ditt deltagande!
/Skrea IF

