Mo(nu)ment voor Kunst
2021
ALGEMENE VOORWAARDEN

Locatie:

Boerderijmuseum “De Lebbenbrugge”
Lebbenbruggedijk 25, 7271 SB Borculo

Datum:

11 en 12 september 2018.

Organisatie:

De organisatie van “Mo(nu)ment voor Kunst” 2020 ligt bij Kunstkring B-Art

Voorwaarden voor deelname aan Mo(nu)ment voor Kunst
Wij houden niet zo van heel veel regels, maar wel van de duidelijke afspraken. Vandaar dat we hieronder toch het één en ander hebben vastgelegd als voorwaarden voor deelname.
1.

Deelname
Aan Mo(nu)ment voor Kunst kunnen kunstenaars uit binnen- en buitenland deelnemen.

2.

Inschrijven
- Inschrijving van te voren is verplicht. Inschrijven kan door op de knop “AANMELDEN” (onder
deze algemene voorwaarden) te klikken.

-

Deelname voor één dag is niet mogelijk

3.

Sluitingsdatum
Inschrijving is mogelijk tot het maximum aantal van 30 plaatsen is behaald. De actuele lijst van
deelnemers wordt gepubliceerd op de website van Kunstkring B-Art. Zolang uw naam niet op die
lijst voorkomt bent u nog geen deelnemer. Latere inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst. VOL=VOL. Bij gebleken onmogelijkheid tot deelname wordt het inschrijfgeld teruggestort.

4.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 35,-. Voor leden van Kunstkring B-Art: € 20,Voor dat bedrag kunt u deelnemen aan het Kunstplein, de demonstratie of beide.
Uw inschrijving wordt pas definitief wanneer dit bedrag is bijgeschreven op onze bankrekening: NL67 RABO 0115 7811 53 t.n.v. Kunstkring B-Art, onder vermelding van: Inschrijving
Mo(nu)ment voor Kunst en de naam waaronder u zich inschrijft.

5.

Exposeren van eigen werk en aanwezigheid
De tentoongestelde werken moeten door de deelnemende exposanten zelf zijn vervaardigd. Het
is niet toegestaan om andere zaken dan uw eigen beeldende kunstwerken te exposeren.
Artikelen die de kenmerken van massaproductie dragen of artikelen die weinig of niets met
beeldende kunst van doen hebben zijn niet toegestaan. De werken mogen niet pornografisch,
discriminerend en/of racistisch te zijn.
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Om een beeld te krijgen van uw werk verzoeken wij u om op uw aanmeldingsformulier de URL
van uw website door te geven of om gelijktijdig met uw aanmelding enkele digitale foto’s van uw
werk toe te sturen aan web@ kunstkringB-Art.com
De exposant is op beide dagen zelf aanwezig of regelt zelf een vervanger (s.v.p. van tevoren de
naam van de vervanger doorgeven). Galeriehouders kunnen deelnemen, zij het dat we hun aantal beperken..
6.

Kramen en kraamhuur
Het is toegestaan uw eigen standplaats in te richten met attributen zoals een tafel, schildersezel,
draaischijf e.d. U kunt ook een kraam van ons huren.
De kosten voor de huur daarvan bedragen € 20,- voor 2 dagen.
De afmetingen van de kraam die u van ons huurt zijn: planken: 400 x 110 x 70 cm (L x B x H) en
wordt geleverd met een dekzeil (afmetingen zeil: 420 x 250 x 250 cm).
Wanneer u daarvan gebruik wilt maken verzoeken wij u dat bij uw aanmelding aan te geven.
I.v.m. mogelijk winderig weer is het verstandig om zelf een (bij voorkeur helder, doorzichtig) plastic windscherm mee te brengen.

7.

Workshop of demonstratie
Indien u bij uw stand demonstratie(s) of workshop wilt geven van uw beeldend werk dan wordt u
verzocht dit aan te geven op het inschrijfformulier.
Kunstenaars die demonstraties geven waarbij veel ‘afval’ vrijkomt worden verzocht zelf te zor-gen
voor een verwijderbare ondergrond om te voorkomen dat dit ‘afval’ in het gras terecht komt.

8.

Verantwoordelijkheid voor het werk
Ten tijde van het Kunstplein blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw werk. Uw werk is
dus niet verzekerd tijdens het Kunstplein. De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor schade en/of diefstal aan werken of goederen van de deelnemers vóór, tijdens of na het
Kunstplein. De kunstenaar is verantwoordelijk voor een nette presentatie van het werk.

9.

Catering
Op beide dagen zijn bij De Lebbenbrugge tijdens de openingstijden van Mo(nu)ment voor Kunst
diverse eet- en drinkwaren (tegen betaling) verkrijgbaar.
Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren is ook toegestaan.

10. Elekriciteit
Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven of u elektriciteit bij uw stand nodig heeft. U dient
zelf te zorgen voor een (geaarde) haspel en/of snoer. Gezien de locatie heeft dit wel invloed op
de plaats van uw stand.
Verdeelstekkers mogen op last van de brandweer niet worden gebruikt. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de kunstenaars! Voor de elektriciteit berekenen wij geen extra kosten.
11. Marktindeling
Kunstkring B-Art stelt zelf een indeling samen en n.a.v. daarvan vindt plaatsaanwijzing plaats. Wel
wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met wensen van de deelnemer.
12. Niet verschijnen
Stands die om 11 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van verhindering of oponthoud is doorgegeven, kunnen door Kunstkring B-Art aan een ander worden toebedeeld.
13. Afmelding
Wanneer u zelf uw deelname annuleert wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Afmeldingen
dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan aan het secretariaat van Kunstkring B-Art
(secretariaat@kunstkringB-Art.com).
14. Nalatigheid
Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de
deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld
zal in dat geval ook niet worden terugbetaald.
15. Overmacht
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Mocht kort voor of tijdens het Kunstplein besloten worden om deze af te gelasten om redenen
buiten onze invloedsfeer bijv. extreme weersomstandigheden of schokkende gebeurtenissen dan
is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten of gederfde inkomsten.
16. Calamiteiten
Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatoren en/of de hulpverleners.
17. Einde van Mo(nu)ment voor Kunst
De auto’s worden pas na het einde van Mo(nu)ment voor Kunst (17.00 uur) tot vlak bij het kunstplein-terrein toegelaten. De deelnemer verplicht zich om de stand en standplaats achterlaten te
laten zoals die bij het begin werd aangetroffen. In de dekzeilen mogen geen spijkers/punaises
e.d. worden geslagen. Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald.
Tenslotte
Daar waar in deze algemene voorwaarden niet is voorzien beslist het bestuur van Kunstkring B-Art.
Uiteraard hopen we dat we op een aantal van deze regels nooit terug hoeven te vallen.
Uiteindelijk willen wij allemaal, zowel organisatie als kunstenaars, ervoor zorgen dat wij zelf en zeker
onze bezoekers een goede herinnering zullen overhouden aan ons “Mo(nu)ment voor Kunst”.
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