Marvin United Methodist Church
4400 Wheeler Rd. | Martinez, GA 30907 | 706-863-0510 | mumc1891@knology.net

MARVINGANZA: 13 tháng 11,2021
Nghệ thuật trong nhà/ ngoài trời, hàng thủ công, Bán hàng sân và
Đồ trang trí cổ / Không gian nhà cung cấp đồ nội thất
8:00 a.m. - 2:00chiều.m.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến MarvinGanza trong nhà của chúng tôi trong Phòng tập thể
dục của chúng tôi nằm ở góc Belair Rd. và Wheeler Rd. ở Martinez. Lợi nhuận từ việc gây quỹ
này sẽ được chuyển cho MUMC. Chúng tôi sẽ có hơn30 nhà cung cấp cung cấp nhiều loại hàng
hóa, hàng thủ công, bán hàng tự động và hơn thế nữa. Tất cả các doanh số bán hàng đều ở trong
nhà, bãi đậu xe của nhà cung cấp sẽ được chỉ định, điểm trả khách / đón của nhà cung cấp được
chỉ định và khu vực đỗ xe của khách hàng trong một môi trường chào đón. MUMC sẽ bán thực
phẩm trong quán cà phê. Phòng tắm có sẵn để sử dụng công cộng.
Thiết lập sẽ là thứ Sáu ngày trướcđó , từ 3:00 chiều .m đến 6:00 chiều.m. Những người bán
hàng tự động sẽ được phép vào phòng tập thể dục vào thứ Bảy lúc 6:00 sáng.m để thiết lập các gian hàng
buổi sáng. Thực phẩm sẽ có sẵn trong sự kiện này.
Gian hàng bênngoài, bất cứ ai muốn thiết lập bên ngoài phòng tập thể dục có thể làm như vậy với
giá $ 75,00 cho mỗi gian hàng, gian hàng bị hạn chế, không có điện, mang tạ để giữ che phủ trên cao.
Young Artist Row (Indoors) là nơi các nghệ sĩ trẻ từ 3-19 tuổi có thể tham gia với một gian hàng
5x5 với giá 20 đô la mang theo một chiếc bàn để phù hợp với không gian, không có điện.
Không gian phòng tập thể dục trong nhà có giá 30 đô la cho một không gian 10x10. Vui lòng
mang theo bàn và cáp điện của riêng bạn (25-50 ft nhiệm vụ nặng nề). Hai chiếc ghế sẽ được cung cấp,
nhưng bạn được chào đón để mang theo của riêng bạn.
Các nhà cung cấp có trách nhiệm: mang theo bàn riêng của họ và bất kỳ vật tư bổ sung nào
để bán các mặt hàng của họ; loại bỏ tất cả các mặt hàng của họ và bất kỳ thùng rác đã tích lũy trong khu
vực của họ. No-Shows sẽ không được trả lại tiền của họ, nó sẽ được coi là một khoản quyên góp cho
MUMC. COVID, các nhà cung cấp mang theo khẩu trang, chất khử trùng và đồ dùng vệ sinh của riêng bạn.
Không gian bị hạn chế. MUMC cảm ơn bạn đã chọn MarvinGanza của chúng tôi để bán hàng hóa của bạn.
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy tài năng của bạn được thể hiện. Cảm ơn anh.

KHÔNG GIAN KHẢ DỤNG VÀ ĐẶT CHỖ:
Dianne Masse, 706-863-0510, email: mumc1891@knology.net
Theo yêu cầu, thông tin và Mẫu đăng ký sẽ được gửi qua email hoặc bạn có thể nhận nó tại
Văn phòng Giáo hội Thứ Hai.-Fri. từ 9:00 sáng và 2:00 chiều. Xin vui lòng loạibỏ hoàn toàn
Mẫu đơn và trả lại nó qua thư hoặc bỏ nó bởi Văn phòng Giáo hội với thanh toánbao gồm.
Khi trả về Biểu mẫu qua email, trong Dòng Chủ đề, vui lòng sử dụng Biểu mẫu Nhà cung cấp
Marvinganza làm chủ thể, để tránh vô tình xóa. Séc phải được thực hiện thanh toán cho Marvin
Women với MarvinGanza như một bản ghi nhớ. Biên lai sẽ được cung cấp. Việc thanh toán
gian hàng dự kiến sẽ được nhắc nhở và đến hạn vào thứ Tư trước sự kiện. Tất cả các gian hàng
chưa thanh toán sẽ được loại bỏ trước 11:00p.m. Thứ tư trước sự kiện và được thay thế bằng
một nhà cung cấp Stanby. Quyền lợi qua email sẽ được sử dụng làm chủ sở hữu địa điểm cho đến
khi nhận được thanh toán, vui lòng đảm bảo bao gồm mô tả mặt hàng bán hàng và Số điện thoại
cho vị trí đặt hàng gian hàng. Bài tập gian hàng sẽ được gửi qua email với bản đồ.
Vui lòng gửi đặt phòng đã thanh toán của bạn đến địa chỉ bên dưới hoặc trực tiếp.
Địa chỉ gửi thư: MarvinGanza
Nhà thờ Marvin United Methodist
4400 Wheeler Rd
Martinez, GA 30907
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MARVINGANZA

Paid $

SPACE #

Staple Here

13 Tháng mười một, 2021
Marvinganza tiếp theo của chúng tôi là Tháng Mười XX,2021
8:00 a.m. - 2:00chiều.m.

Mẫu đăng ký
COVID đã làm giảm số lượng gian hàng, vui lòng được nhắc nhở với Đăng ký.
THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP (IN):
Tên doanh nghiệp hoặc tổ chức:
Người liên hệ:
Tên:

Điện thoại:

Địa chỉ gửi thư:
Đường phố

City

State

Zip

Email:
VENDOR SPACE INFORMATION:
Bạn sẽ bán gì?  Mặt hàng bán sân  Mặt hàng thủ công  Nhà cung cấp Mặt hàng
Thiết lập gian hàng Despcription:  Lều Giá vẽ kệ/Bậc/Tầng Tường hiển thị  Mục purfumed
Mô tả ngắn gọn:

CHỖ Ở: Chi phí gian hàng là như nhau cho các thành viên nhà thờ
Số lượng gian hàng: ________ Vui lòng mang theo bànriêng, ghế sẽ được cung cấp
**Ổ cắm điện hạn chế?  CÓ or  KHÔNG
Mỗi người có trách nhiệm dọn dẹp khu vực và trả lại ghế khi khởi hành.
Yêu cầu hoặc nhu cầu đặcbiệt:
Spaces (10'x10') Yêucầu:
x $30 mỗi = Tổng số đến hạn: $______
Nghệ sĩ trẻ (5x5) Yêu cầu: x $
20 mỗi = Tổng số đến hạn: $_______
Không gian bên ngoài (8,5x20) Yêu cầu:
x $75 mỗi = Tổng số đến hạn: $_______

TOTAL

$

*********************************************************************

CHỈ SỬ DỤNG VĂN PHÒNG: BIÊN NHẬN KHÁCH HÀNG

Ngày 13 tháng 11, Marvinganza tiếp theo của chúng tôi là Tháng Mười XX,2022
Marvin United Methodist Church | 4400 Wheeler Rd. | Martinez, GA 30907 | 706-863-0510 | mumc1891@knology.net

Thiết lập có thể bắt đầu từ thứ Sáu 3:00 đến 6:00 chiều .m. và sáng thứ Bảy lúc 6:30 sáng.
Séc nên được thực hiện phải trả cho Marvin Women với MarvinGanza như một bản ghi nhớ.

PAID: CASH: $________ CHECK: $________ CHECK #_________
DATE RECEIVED: _________________ SPACE # _______________

