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SSaattuurrddaayy  1133tthh  aanndd  SSuunnddaayy  1144tthh  AAuugguusstt  22002222  

PPllyymmoouutthh  HHooee  
PPaaggee  11  ooff  55  

  

WWee  hhooppee  tthhaatt  wwee  ffiinndd  yyoouu  aanndd  yyoouurr  bbuussiinneessss  ssttaarrttiinngg  ttoo  ggeett  bbaacckk  ttoo  ssoommee  ssoorrtt  ooff  nnoorrmmaall  ppaatttteerrnn  ooff  
lliiffee  aafftteerr  tthhee  ppaasstt  ccoouuppllee  ooff  CCOOVVIIDD  yyeeaarrss..    AAss  tthhee  PPllyymmoouutthh  CCiittyy  MMaayyfflloowweerr  440000  cceelleebbrraattiioonnss  hhaavvee  
nnooww  lloonngg  ppaasssseedd  aanndd  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  PPllyymmoouutthh  CCiittyy  CCoouunncciill  wwee  hhaavvee  ttaakkeenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  
ttoo  rreebbrraanndd  tthhee  MMeeggaaRRiiddee  iinnttoo  aa  ttwwoo  ddaayy  mmoottoorrccyyccllee  ffeessttiivvaall  wweeeekkeenndd  tthhiiss  yyeeaarr  oonn  SSaattuurrddaayy  1133tthh  
aanndd  SSuunnddaayy  1144tthh  AAuugguusstt  22002222..  

  

MMeeggaaRRiiddee  ffeessttiivvaall  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  PPllyymmoouutthh  HHooee  PPrroommeennaaddee  aanndd  wwiillll  iinncclluuddee  aa  ccuussttoomm  BBiikkee  SShhooww  oonn  
tthhee  SSaattuurrddaayy  wwiitthh  lliivvee  bbaannddss  oonn  bbootthh  ddaayyss  aanndd  tthheerree  wwiillll  bbee  pplleennttyy  ttoo  sseeee  aass  tthhee  ttrraaddee  ssttaannddss  wwiillll  
bbee  iinn  ppllaaccee  aallll  wweeeekkeenndd  aanndd  nnoott  ffoorrggeettttiinngg  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  MMeeggaaRRiiddee  oonn  tthhee  SSuunnddaayy..  

TThhiiss  eevveenntt  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  DDeevvoonn  aanndd  CCoorrnnwwaallll  AAiirr  AAmmbbuullaannccee  cchhaarriittiieess  wwhhoo  ddoo  ssoo  mmuucchh  
ffoorr  ppeeooppllee  ooff  tthhee  SSoouutthh  WWeesstt..  

  

IIff  yyoouurr  bbuussiinneessss  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  MMeeggaaRRiiddee  FFeessttiivvaall  wwee  hhiigghhllyy  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  yyoouu  
ccoonnssiiddeerr  eeiitthheerr  bbooookkiinngg  yyoouurr  pprriimmee  ttrraaddee  ssttaanndd  llooccaattiioonn  oorr  ssppoonnssoorrsshhiipp  ppaacckkaaggee  aatt  yyoouurr  eeaarrlliieesstt  
ooppppoorrttuunniittyy..  

YYoouu  mmaayy  lliikkee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  bbeellooww  aaddvvaannccee  ppllaannnniinngg  sstteeppss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  tthhee  MMeeggaarriiddee  FFeessttiivvaall  
wweeeekkeenndd  aa  ssuucccceessss  ffoorr  eevveerryyoonnee..  

  CCoonnttaacctt  yyoouurr  UUKK  iimmppoorrtteerr//ddiissttrriibbuuttoorr  ffoorr  ssuuppppoorrtt  ii..ee..  aann  EExxhhiibbiittiioonn  ssttaanndd,,  llaarrggeerr  pprroodduucctt  rraannggee  
  RReevviieeww  yyoouurr  ssttaaffffiinngg  lleevveellss  ffoorr  yyoouurr  eexxhhiibbiittiioonn//ttrraaddee  ssttaanndd  ffoorr  tthheessee  ddaatteess..  
  SSeett  aassiiddee  aann  aaddvveerrttiissiinngg  bbuuddggeett  ttoo  pprroommoottee  yyoouurr  bbuussiinneessss  aatttteennddiinngg  tthhiiss  eevveenntt..  
  
PPlleeaassee  ffiinndd  aattttaacchheedd  tthhee  EEvveenntt  oovveerrvviieeww,,  BBooookkiinngg  FFoorrmm  aanndd  ddeettaaiillss  ooff  TTrraaddee  SSttaanndd  aanndd  SSppoonnssoorrsshhiipp  
ppaacckkaaggeess  ffoorr  yyoouurr  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  aa  eeaarrllyy  bbooookkiinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..  
 

KKiinndd  rreeggaarrddss,,  

MMeeggaaRRiiddee  MMoottoorrccyyccllee  FFeessttiivvaall  TTeeaamm  
  
SSuuee  BBoouunnddss::  00779900  001122  77118888  
RRiittcchh  BBoouunnddss::  00778844  335599  00996688  
PPeettee  BBaatttteenn::  00775500  113333  99110033  
EE--MMaaiill::  mmeeggaarriiddeeffeessttiivvaall@@ggmmaaiill..ccoomm  
WWeebbssiittee::  wwwwww..tthheemmeeggaarriiddeeffeessttiivvaall..ccoo..uukk  
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SSaattuurrddaayy  1133tthh  aanndd  SSuunnddaayy  1144tthh  AAuugguusstt  22002222  

PPllyymmoouutthh  HHooee  
PPaaggee  22  ooff  55  

IInnvviittaattiioonn  ffoorr  yyoouurr  bbuussiinneessss  ttoo  aatttteenndd  oorr  ssppoonnssoorr  tthhee  eevveenntt  
  

AAss  tthhee  PPllyymmoouutthh  CCiittyy  MMaayyfflloowweerr  440000  cceelleebbrraattiioonnss  hhaavvee  nnooww  lloonngg  ppaasssseedd  aanndd  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  
PPllyymmoouutthh  CCiittyy  CCoouunncciill  wwee  hhaavvee  ttaakkeenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreebbrraanndd  tthhee  MMeeggaaRRiiddee  iinnttoo  aa  ttwwoo  ddaayy  
mmoottoorrccyyccllee  ffeessttiivvaall  wweeeekkeenndd  tthhiiss  yyeeaarr  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  tthhee  1133tthh  aanndd  1144tthh  AAuugguusstt  22002222..  
  
WWhhiicchh  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  PPllyymmoouutthh  HHooee  PPrroommeennaaddee  aanndd  wwiillll  iinncclluuddee  aa  BBiikkee  SShhooww  oonn  tthhee  SSaattuurrddaayy  wwiitthh  
lliivvee  bbaannddss  oonn  bbootthh  ddaayyss  aanndd  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  MMeeggaaRRiiddee  oonn  tthhee  SSuunnddaayy..    TThheerree  wwiillll  bbee  pplleennttyy  ttoo  sseeee  
oonn  bbootthh  ddaayyss  aass  tthhee  ttrraaddee  ssttaannddss  wwiillll  bbee  iinn  ppllaaccee  aallll  wweeeekkeenndd..    TThhiiss  eevveenntt  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  
DDeevvoonn  aanndd  CCoorrnnwwaallll  AAiirr  AAmmbbuullaannccee  cchhaarriittiieess  wwhhoo  ddoo  ssoo  mmuucchh  ffoorr  ppeeooppllee  ooff  tthhee  SSoouutthh  WWeesstt..  
  
PPlleeaassee  ffiinndd  aattttaacchheedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  EExxhhiibbiittoorrss  TTrraaddee  SSttaanndd  BBooookkiinngg  FFoorrmm  wwhhiicchh  wwee  rreeccoommmmeenndd  yyoouu  
rreettuurrnn  ttoo  uuss  aatt  yyoouurr  eeaarrlliieesstt  ooppppoorrttuunniittyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseeccuurree  yyoouurr  bbuussiinneessss  hhaass  aa  pprriimmee  ttrraaddiinngg  
llooccaattiioonn..    TTrraaddee  ssttaanndd  ccoonncceessssiioonnss    aarree  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  rreeqquueesstt  ffoorr  rreeggiisstteerreedd  cchhaarriittiieess,,  ppuubblliicc  sseeccttoorr  
sseerrvviicceess  aanndd  llooccaall  nnoonn--pprrooffiittiinngg  oorrggaanniissaattiioonn’’ss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbiilliittyy..  
  
TThhee  eevveenntt  ssiiggnn--iinn  aanndd  ttrraaddee  ssttaanndd  bbuuiilldd  ddaayy  iiss  FFrriiddaayy  1122tthh  AAuugguusstt  ’’2222  ffrroomm  55ppmm  ––  88ppmm  
  
  TThheerree  wwiillll  bbee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  yyoouu  ttoo  pprroommoottee  yyoouurr  bbuussiinneessss  oonn  tthhee  ffeessttiivvaall  eevveenntt  ssiittee  ssuucchh  aass  

ssiiggnnaaggee  oonn  tthhee  mmaaiinn  eevveenntt  ssttaaggee,,  ssppoonnssoorrsshhiipp  ooff  tthhee  BBiikkee  SShhooww  ttrroopphhiieess,,  eevveenntt  aanndd  MMeeggaaRRiiddee  

FFeessttiivvaall  mmeerrcchhaannddiissee  ssppoonnssoorrsshhiipp..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  ttoo  ddiissccuussss  yyoouurr  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  TThhee  eexxhhiibbiittoorr  ttrraaddee  ssttaanndd  ppiittcchh  ccoosstt  iiss  ffoorr  tthhee  SSaattuurrddaayy  aanndd  SSuunnddaayy  wwiitthh  tthhee  eevveenntt  bbuuiilldd  bbeeiinngg  

oonn  FFrriiddaayy  1122tthh  AAuugguusstt  ’’2222  ffoorr  ttrraaddeerrss  ttoo  ssiiggnn--iinn  ttrraaddee  ssttaanndd  sseett--uupp  bbeettwweeeenn  55ppmm  --  88ppmm..  

  OOvveerrnniigghhtt  eevveenntt  ssiittee  sseeccuurriittyy  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  oouutt  FFrriiddaayy  aanndd  SSaattuurrddaayy  nniigghhttss..  

  
NNoottee::    IIff  yyoouu  aarree  aa  llooccaall  bbuussiinneessss  aanndd  ppaayy  yyoouurr  MMeeggaaRRiiddee  FFeessttiivvaall  ssttaanndd  bbooookkiinngg  eeiitthheerr  iinn  ffuullll  oorr  
5500%%  ddeeppoossiitt  bbyy  3300tthh  MMaayy  ’’2222  yyoouu  wwiillll  bbee  wweellccoommee  ttoo  aatttteenndd  AALLLL  tthhee  PPllyymmoouutthh  BBiikkee  NNiigghhttss    ffoorr  FFRREEEE  
aass  lloonngg  aass  yyoouu  aarrrriivvee  oonn  tthhee  HHooee  PPrroommeennaaddee  bbeeffoorree  55::3300ppmm..  
  

IIff  yyoouu  rreeqquuiirree  aannyy  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss..  

  

KKiinndd  rreeggaarrddss,,  

MMeeggaaRRiiddee  MMoottoorrccyyccllee  FFeessttiivvaall  TTeeaamm  
  
SSuuee  BBoouunnddss::  00779900  001122  77118888  
RRiittcchh  BBoouunnddss::  00778844  335599  00996688  
PPeettee  BBaatttteenn::  00775500  113333  99110033  
EE--MMaaiill::  mmeeggaarriiddeeffeessttiivvaall@@ggmmaaiill..ccoomm  
WWeebbssiittee::  wwwwww..tthheemmeeggaarriiddeeffeessttiivvaall..ccoo..uukk  
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SSaattuurrddaayy  1133tthh  aanndd  SSuunnddaayy  1144tthh  AAuugguusstt  22002222  

PPllyymmoouutthh  HHooee  
  

PPaaggee  33  ooff  55  

  
EEVVEENNTT  SSPPOONNSSOORR  PPAACCKKAAGGEESS  
  
OOPPTTIIOONN  11::  ££11000000  

  SSoollee  ssppoonnssoorr  ooff  tthhee  FFeessttiivvaall  eevveenntt  ssttaaggee  ffoorr  wweeeekkeenndd..  
  DDiissppllaayy  ooff  yyoouurr  pprroodduuccttss  bbyy  tthhee  FFeessttiivvaall  eevveenntt  ssttaaggee..  
  YYoouurr  bbuussiinneessss  llooggoo  wwiitthh  ootthheerr  ssppoonnssoorrss  pprriinntteedd  oonn  tthhee  eevveenntt  TT--sshhiirrttss..  
  YYoouurr  ssuupppplliieedd  bbaannnneerr  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  HHooee  PPrroommeennaaddee..  
  YYoouurr  bbuussiinneessss  llooggoo  oonn  tthhee  MMeeggaarriiddee  rroouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  lleeaafflleett..  
  SSoocciiaall  mmeeddiiaa  aanndd  eevveenntt  wweebbssiittee  aaddvveerrttiissiinngg..  

  
  
  
OOPPTTIIOONN  22::  ££220000  

  YYoouurr  bbuussiinneessss  llooggoo  oonn  tthhee  MMeeggaarriiddee  rroouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  lleeaafflleett..  
  YYoouurr  bbuussiinneessss  llooggoo  wwiitthh  ootthheerr  ssppoonnssoorrss  pprriinntteedd  oonn  tthhee  eevveenntt  TT--sshhiirrttss..  
  YYoouurr  ssuupppplliieedd  bbaannnneerr  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  HHooee  PPrroommeennaaddee..  
  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  aanndd  eevveenntt  wweebbssiittee  aaddvveerrttiissiinngg..  

  
  
  
OOPPTTIIOONN  33::    ££113300  

  YYoouurr  bbuussiinneessss  llooggoo  wwiitthh  ootthheerr  ssppoonnssoorrss  pprriinntteedd  oonn  tthhee  eevveenntt  TT--sshhiirrttss..  
  YYoouurr  ssuupppplliieedd  bbaannnneerr  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  HHooee  PPrroommeennaaddee..  
  SSoocciiaall  mmeeddiiaa  aanndd  eevveenntt  wweebbssiittee  aaddvveerrttiissiinngg..  

  
  
  
OOPPTTIIOONN  44::    ££110000  

  YYoouurr  bbuussiinneessss  llooggoo  wwiitthh  ootthheerr  ssppoonnssoorrss  pprriinntteedd  oonn  tthhee  eevveenntt  TT--sshhiirrttss..  
  SSoocciiaall  mmeeddiiaa  aanndd  eevveenntt  wweebbssiittee  aaddvveerrttiissiinngg..  

  
  
  
OOPPTTIIOONN  55::  ££6600  

  YYoouurr  ssuupppplliieedd  bbaannnneerr  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  HHooee  PPrroommeennaaddee..  
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SSaattuurrddaayy  1133tthh  aanndd  SSuunnddaayy  1144tthh  AAuugguusstt  22002222  

PPllyymmoouutthh  HHooee  
PPaaggee  44  ooff  55  

  

EEXXHHIIBBIITTOORR  TTRRAADDEE  SSTTAANNDD  BBOOOOKKIINNGG  FFOORRMM  ––  SSOORRRRYY  NNOO  CCAATTEERRIINNGG  SSTTAANNDDSS  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

SSTTAANNDD  PPIITTCCHH  SSIIZZEESS  &&  PPRRIICCEESS**  FFOORR  TTHHEE  WWEEEEKKEENNDD  ((bbaasseedd  oonn  FFrroonnttaaggee  xx  DDeepptthh))  
2200mm  xx  2200mm  ==  ££885500        2200mm  xx  1100mm  ==  ££775500      
1155mm  xx  1155mm  ==  ££665500        1155mm  xx  1100mm  ==  ££660000      
1100mm  xx  1100mm  ==  ££335500        1100mm  xx  55mm  ==  ££330000      
55mm  xx  1100mm  ==  ££225500        55mm  xx  55mm  ==  ££220000      
33mm  xx  55mm  ==  ££115500        33mm  xx  33mm  ==  ££110000      
PPlleeaassee  TTIICCKK  yyoouurr  pprreeffeerrrreedd  ppiittcchh  ssiizzee..    PPIITTCCHH  SSIIZZEE  MMUUSSTT  IINNCCLLUUDDEE  YYOOUURR  VVEEHHIICCLLEESS  
  
**  CCoonncceessssiioonnss  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt  ffoorr  RReeggiisstteerreedd  CChhaarriittiieess,,  ppuubblliicc  sseeccttoorr  sseerrvviicceess  aanndd  nnoonn--pprrooffiittiinngg  
oorrggaanniissaattiioonnss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbiilliittyy..      RReeggiisstteerreedd  CChhaarriittyy  NNoo..::        
  

CCOOMMPPAANNYY  NNAAMMEE  AANNDD  AADDDDRREESSSS::  
 

EE--MMAAIILL::                MMOOBBIILLEE  NNoo..  0077          

PPLLEEAASSEE  PPRROOVVIIDDEE  BBRRIIEEFF  DDEETTAAIILLSS  AABBOOUUTT  YYOOUURR  CCOOMMPPAANNYY  BBEELLOOWW::  
  

YYOOUURR  VVEEHHIICCLLEE  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  NNUUMMBBEERR((ss))  ((mmuusstt  ppaarrkkeedd  wwiitthhiinn  yyoouurr  sseelleecctteedd  ppiittcchh  ssiizzee))  
  

11..              22..            

PPLLEEAASSEE  AATTTTAACCHH  AA  CCOOPPYY  OOFF  TTHHEE  BBEELLOOWW  DDOOCCUUMMEENNTTSS  WWIITTHH  YYOOUURR  BBOOOOKKIINNGG  FFOORRMM::  
  PPUUBBLLIICC  LLIIAABBIILLIITTYY  IINNSSUURRAANNCCEE  
  TTRRAADDEE  SSTTAANNDD  RRIISSKK  AASSSSEESSSSMMEENNTT  

PPAAYYMMEENNTTSS::  5500%%  DDEEPPOOSSIITT  BBYY  3300tthh  JJUUNNEE  22002222    BBAALLAANNCCEE  TTOO  BBEE  PPAAIIDD  BBYY::  3300tthh  JJUUNNEE  22002222  
AANN  IINNVVOOIICCEE  WWIILLLL  BBEE  PPRROOVVIIDDEEDD  AASS  PPRROOOOFF  OOFF  PPAAYYMMEENNTT((ss))  

BBYY  BBAANNKK  ((BBAACCSS))  
BBAANNKK  SSOORRTT  CCOODDEE::  3300--9988--9977  
AACCCCOOUUNNTT  NNoo..::  6644222266006622  
OOUURR  RREEFF::  TTMMFF  22002222  

CCHHEEQQUUEE  PPAAYYAABBLLEE  TTOO::  TTHHEE  MMEEGGAARRIIDDEE  FFEESSTTIIVVAALL  
PPOOSSTT  TTOO::  TTHHEE  MMEEGGAARRIIDDEE  FFEESSTTIIVVAALL  

CC//oo  RR..  &&  SS..  BBOOUUNNDDSS  
113344,,  SSTT  MMAARRGGAARREETTSS  RROOAADD  
PPLLYYMMOOUUTTHH,,  PPLL77  44RRFF  

CCOONNTTAACCTT  NNAAMMEE((ss))::  
 

NNoottee::  IIff  yyoouurr  TTrraaddee  SSttaanndd  ppiittcchh  iiss  lleefftt  
uunnttiiddyy  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  

cchhaarrggee  ooff  ££1155..0000..  
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SSaattuurrddaayy  1133tthh  aanndd  SSuunnddaayy  1144tthh  AAuugguusstt  22002222  

PPllyymmoouutthh  HHooee  
  

PPaaggee  55  ooff  55  
EEXXHHIIBBIITTOORRSS  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  Pleassee  sseenndd  aa  ccooppyy  ooff  yyoouurr  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  wwiitthh  aa  ccoommpplleetteedd  eexxhhiibbiittoorrss  ttrraaddee  ssttaanndd  ffoorrmm..  

  PPlleeaassee  sseenndd  aa  ccooppyy  ooff  yyoouurr    ttrraaddeerrss  LLiiaabbiilliittyy  IInnssuurraannccee  wwiitthh  yyoouurr  ccoommpplleetteedd  ttrraaddeerrss  ffoorrmm..  

  RReecceeiipptteedd  iinnvvooiicceess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  aass  pprrooooff  ooff  ppaayymmeenntt((ss))..  

  EEvveenntt  SSiiggnn--IInn  aanndd  TTrraaddee  SSttaanndd  bbuuiilldd  ddaayy  iiss  FFRRIIDDAAYY  1122tthh  AAUUGGUUSSTT  ’’2222  ssiittee  aacccceessss  ffrroomm    55ppmm..  

  EEvveenntt  eennttrraannccee  ttoo  PPllyymmoouutthh  HHooee  PPrroommeennaaddee  ((PPLL11  22PPAA))  iiss  vviiaa  tthhee  rraammpp  eennttrraannccee  oonn  HHooee  RRooaadd..  

  OOnn  ssiiggnn--iinn  aatt  EEvveenntt  CCoonnttrrooll  yyoouu  wwiillll  bbee  ggiivveenn  yyoouurr  EExxhhiibbiittoorrss  IInnffoo  PPaacckk  wwhhiicchh  wwiillll  hhaavvee  

eexxhhiibbiittoorrss//vveehhiiccllee  ppaassss((ss))  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  eevveenntt..    TThheessee  ppaasssseess  mmuusstt  bbee  ddiissppllaayyeedd  aanndd  uusseedd  

aatt  aallll  ttiimmeess  ffoorr  lleeaavviinngg  aanndd  eenntteerriinngg  tthhee  eevveenntt  ssiittee..  

  VVeehhiiccllee  oonnee  wwaayy  ssyysstteemm  oonn  tthhee  eevveenntt  ssiittee  pplleeaassee  uussee  hhaazzaarrdd  lliigghhttss  aatt  mmaaxx  55mmpphh  ssppeeeedd..  

  EExxiitt  ffrroomm  tthhee  eevveenntt  oonn  PPllyymmoouutthh  HHooee  PPrroommeennaaddee  iiss  vviiaa  EElllliioott  SSttrreeeett  ((PPLL11  22PPQQ))  

GGeenneerraall  CCaammppiinngg  IIss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  oonn  PPllyymmoouutthh  HHooee,,  bbuutt  ttrraaddeerrss  ccaann  ssttaayy  iinn  tthheeiirr  vveehhiicclleess  oorr  aawwnniinnggss..  

EElleeccttrriiccaall  HHooookk--uupp  ––  PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  wweellll  iinn  aaddvvaannccee  ssoo  wwee  ccaann    ggiivvee  yyoouu  ddeettaaiillss  ooff  aa  llooccaall  qquuaalliiffiieedd  

eelleeccttrriiccaall  ccoonnttrraaccttoorr  wwhhoo  wwiillll  pprroovviiddeedd  aa  eelleeccttrriiccaall  hhooookk  --uupp  aatt  aann  aaddddiittiioonnaall  ccoosstt..  

CCaatteerreerrss  NNoottee::    PPllyymmoouutthh  CCiittyy  CCoouunncciill  hhaavvee  iinnttrroodduucceedd  aa  ppoolliiccyy  ffoorr  eevveennttss  oonn  tthheeiirr  llaanndd  rreeqquuiirriinngg  ccaatteerreerrss  

ttoo  pprroovviiddee  ppaappeerr  ssttrraawwss  iinnsstteeaadd  ooff  ppllaassttiicc  ssttrraawwss  wwhheerree  ssuupppplliieedd..    NNoonn--rreeccyyccllaabbllee  ssiinnggllee  uussee  ppllaassttiicc  ggllaasssseess  

aanndd  ccuuppss  aarree  ddiissccoouurraaggeedd  ssoo  pplleeaassee  llooookk  ffoorr  aalltteerrnnaattiivveess..  

HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  

PPeettrrooll  aanndd  DDiieesseell  ppoorrttaabbllee  ggeenneerraattoorrss  aarree  NNOOTT  ppeerrmmiitttteedd  oonn  PPllyymmoouutthh  CCiittyy  CCoouunncciill  llaanndd..  

PPlleeaassee  lleeaavvee  yyoouurr  ssiittee  cclleeaann  aanndd  cclleeaarr  ooff  aannyy  ddeebbrriiss..    AAnnyy  ddaammaaggee  ttoo  PPllyymmoouutthh  CCiittyy  CCoouunncciill  pprrooppeerrttyy  wwiillll  bbee  

cchhaarrggeedd  ttoo  yyoouu//yyoouurr  bbuussiinneessss..    NNoo  vveehhiiccllee  mmoovveemmeenntt  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  oonn  PPllyymmoouutthh  HHooee  PPrroommeennaaddee  dduurriinngg  

tthhee  eevveenntt  ooppeenn  ttoo  ppuubblliicc  ppeerriioodd..    EEvveenntt  SSeeccuurriittyy  aanndd  SStteewwaarrddss  wwiillll  oovveerrsseeee  aarrrriivvaall  aanndd  ddeeppaarrttuurree  oouuttssiiddee  tthhee  

eevveenntt  ooppeenn  ttoo  ppuubblliicc  ppeerriioodd..  

  

  

  

  

  

  
  

FFrriiddaayy  1122tthh  AAuugguusstt  22002222  
EExxhhiibbiittoorrss  ssttaanndd  BBuuiilldd  DDaayy  

55ppmm  --  HHooee  RRooaadd  ggaattee  ooppeenn  
88ppmm  --  HHooee  RRooaadd  ggaattee  lloocckkeedd  
88ppmm  --  OOvveerrnniigghhtt  eevveenntt  SSeeccuurriittyy  

EEXXHHIIBBIITTOORRSS  --  WWEEEEKKEENNDD  TTIIMMEE  TTAABBLLEE  

SSaattuurrddaayy  1133tthh  AAuugguusstt  22002222  
BBiikkee  SShhooww  DDaayy  

88aamm  --  HHooee  RRooaadd  ggaattee  ooppeenn  
1111aamm  --  EEvveenntt  ooppeennss  ttoo  ppuubblliicc  
77ppmm  --  EEvveenntt  cclloossee  ttoo  ppuubblliicc  
88ppmm  --  HHooee  RRooaadd  ggaattee  lloocckkeedd  
88ppmm  --  OOvveerrnniigghhtt  eevveenntt  sseeccuurriittyy  

SSuunnddaayy  1144tthh  AAuugguusstt  22002222  
MMeeggaaRRiiddee  DDaayy  

88aamm  --  HHooee  RRooaadd  ggaattee  ooppeenn  
1100aamm  --  EEvveenntt  ooppeennss  ttoo  ppuubblliicc  
66ppmm  --  EEvveenntt  cclloossee  ttoo  ppuubblliicc  
66::1155ppmm  --  EEvveenntt  bbrreeaakkddoowwnn  
88ppmm  --  HHooee  RRooaadd  ggaattee  lloocckkeedd  


