Toelichting deelname Noormannenmarkt & -kamp ’t Pact van Asselt
Verkoop en presentatie
Verkoop. De opbrengst van verkoop en handel komt geheel ten goede aan de desbetreffende
verkoper. Buiten de benoemde openingstijden voor publiek is verkoop niet toegestaan. De
Nederlandse wetten moeten worden nageleefd.
Presentatie. De presentatie van de marktdeelnemers, ambachtslieden en re-enactors moet
overeenkomen met de bevolking in Noord-Europese en Frankische nederzettingsgebieden in de 8e 10e eeuw. Dus Noormannen, Vikingen, Friezen, Saksen, Slaven, Franken, Karolingers of dorpelingen.
Brillen. Optisch noodzakelijke brillen kunnen worden gedragen. Elke brildrager moet een bril met een
discreet montuur gebruiken. Het dragen van contactlenzen is natuurlijk de mooiste oplossing om het
vroegmiddeleeuwse uiterlijk te behouden.
Ambacht, handel en re-enactment. Alle handelaren, ambachtslieden en re-enactors nemen op eigen
risico en aansprakelijkheid deel. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de
inventaris, gereedschappen of goederen meegebrachte apparatuur. Scherpe of puntige
gereedschappen van welke aard dan ook moeten worden beschermd voor bezoekers en deelnemers.
De gebruikte gereedschappen en wapens moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de historische
gereedschappen en wapens.
Handelaren en ambachtslieden. De apparatuur, evenals het gebruikte gereedschap en de inventaris
van de handelaarsstand voldoet aan de levensmiddelenwetgeving en past in het beeld van de vroege
middeleeuwen. Kabels worden weggewerkt en mogen niet in de weg liggen. Extern geleide kabels en
connectoren zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis.

De rol tijdens het schouwspel
Verkoop, re-enactment en deelname aan het schouwspel.
Tijdens de opvoering van het schouwspel vindt er geen verkoop door handelaren plaats. In overleg
met de organisatie en de regisseur van het schouwspel kunnen handelaren, ambachtslieden en reenactors deelnemen aan de opvoeringen van het schouwspel. Mocht men niet deelnemen aan het
schouwspel, dan zorgt men er voor dat men tijdens de voorstelling niet zichtbaar is voor het publiek.
Geluid en muziek. Het maken van storend geluid of muziek, tijdens de opvoering van het
schouwspel, is verboden. Het produceren van geluid van ambachten of gevechtsoefeningen, tijdens
het schouwspel, wordt in overleg met de organisatie en de regisseur van het schouwspel besproken.

De organisatie op het terrein
Aankomst, opbouw en afbreken. Aankomst kan vanaf donderdag 17 juni 2021. Alle deelnemers aan
de markt en kamp wordt verzocht om de bouw van de tenten vrijdag 18 juni 2021 om 18u te hebben
afgerond en alle auto’s van het terrein te hebben verwijderd. Auto’s mogen op het terrein, mits de
aangewezen route gevolgd wordt. Deze route zal later door de organisatie bepaald worden en kan
per dag afwijken. Dit alles is afhankelijk van de weersomstandigheden en de gesteldheid van het
terrein. Afbreken van de markt kan vanaf zondag 20 juni 2021 om 18.00u.
Parkeren. Voertuigen worden geparkeerd op de door de organisatie aangewezen plaatsen.
Kamp-constructie. De tenten worden zo ruimtebesparend mogelijk opgezet worden, op de door de
organisatie daartoe aangewezen plaatsen.
Roken. Roken kan alleen op plaatsen met asbakken.
Afval. De weiden, waar de markt, het kamp en het schouwspel zich afspelen worden buiten de dagen
van het schouwspel, markt en kamp om, begraasd. Voor de bescherming van dieren en het milieu
gelieve alle soorten tabaksproducten, metalen voorwerpen (zelfs doppen van flessen) en elk ander
soort afval te deponeren in de daarvoor bestemde prullenbakken en containers. Vermijd afval en
koop zo min mogelijk plastic verpakking. Gebruik herbruikbare containers. Verbrand indien nodig
fruit- en groenteschalen in het kampvuur.
Vuur. Elke tentstandhouder moet een brandblusser van minimaal 6 kg bij zich hebben met een
geldige inspectiedatum. In de omgeving van elk kampvuur moet binnen 5 meter een gecertificeerde
brandblusser aanwezig zijn. Bovendien wordt aanbevolen om gevulde emmers water op te slaan.
Plastic emmers en brandblussers moeten discreet worden afgedekt en bekend zijn bij de tent- en
kampgenoten.
Brandhout. Brandhout, voor het stoken van vuur, wordt door de organisatie geregeld. Brandhout
mag niet worden opgepot en, voor zover ongebruikt, voor vertrek weer worden ingeleverd.
Open haarden. Grote kampvuren zonder kook-, smeed- en gietwerkzaamheden zijn verboden.
Kampvuren worden zo klein mogelijk gehouden en worden gedoofd voordat men 's avonds naar bed
gaat. Vuurplaatsen worden duidelijk afgebakend, waardoor het vuur beheersbaar blijft. Aan het
einde van het evenement moeten alle houtresten van de vuurkorven grondig worden opgeruimd en,
in overleg met de organisatie, naar de daarvoor bestemde afvallocatie worden gebracht.
Licht, kaarsen, olielampen etc. Olielampen moeten stabiel zijn. Vloeibaar wasvet, etc. mag niet op
personen (bijv. kinderen) of dieren kunnen druppelen.

Water. Water wordt geleverd door de organisator. Stromend water zal niet tot de mogelijkheden
behoren.
Huisdieren. Het meenemen van huisdieren moet van tevoren overlegd worden met de organisatie,
i.v.m. het aanwezige vee in het decor van het schouwspel.
Toiletten. De organisator zal de deelnemers en bezoekers voorzien van toiletten in de vorm van een
toiletwagen of in de vorm van chemische toiletten. De toiletten worden verzorgd en schoongemaakt
door de organisator of door de persoon die door hem is aangesteld. De toiletten zijn vanaf de start
tot de demontage op 21.06.2021 beschikbaar. De voorzieningen worden met zorg worden behandeld
en schoon worden achtergelaten. U wordt aangeraden uw eigen toiletpapier mee te nemen.
Nachtrust. De nachtrust vanaf 24.00u tot 07.00u is bindend voor alle deelnemers. Stro voor
strozakken wordt door de organisatie geregeld.
Maatregelen voor het niet-naleven van specificaties en instructies. Overtredingen van richtlijnen en
wettelijke instructies, of het niet-naleven van instructies van de organisatie, kunnen leiden tot
onmiddellijke verwijdering van personen en tenten.
Vergunningen en veiligheid. De organisatie regelt de volgende zaken. De nodige vergunningen voor
het kamperen en overnachten op de daarvoor bestemde plaatsen. De toestemming om goederen te
verkopen tijdens de benoemde markturen. Alle andere goedkeuringsprocedures met de lokale
autoriteiten, reddingsdiensten, brandweer, politie en andere betrokkenen. De nodige reddings- en
evacuatieroutes. En zorgt voor voldoende medische ondersteuning tijdens het evenement.

