Voorwaarden voor deelname aan
KUNSTMARKT CAPELLE
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2017
Formele regels
Wij houden niet van formele regels maar wel van duidelijke afspraken. Vandaar dat we toch het één en ander
hebben vastgelegd in de onderstaande voorwaarden voor uw eventuele deelname. Uiteraard hopen we dat we
op een aantal regels nooit hoeven terug te komen. Tenslotte willen we allemaal, organisatie en kunstenaars,
een geweldige en inspirerende dag neerzetten. Kunstmarkt Capelle wordt altijd op de 2e ZATERDAG in
september gehouden aan de Kerklaan bij de oude dorpskerk. In 2017 valt de 2e zaterdag op 9 september.

Kosten deelname en inschrijving
De kosten voor deelname zijn vastgesteld op € 35.00 per exposant. Hij/zij krijgt hiervoor:
1 kraam (4 meter), 1 boekje consumptiebonnen met 3 bonnen voor koffie/thee, 1 lunchpakket), toiletgebruik
in de kerk en een programmaboekje.

Inschrijven kunt u tot uiterlijk 15 mei 2017 op de volgende manieren:
a.

Via bijgevoegd Word document en/of PDF document, met 2 foto’s (in hoge resolutie én alleen in JPG of
PDF formaat) sturen naar info@kunstmarktcapelle.nl + s.dijxhoorn@kpnmail.nl;

b.

Inschrijven via de website. www.kunstmarktcapelle.nl, het digitale inschrijfformulier.
De twee (2)
verplichte foto’s separaat in hoge resolutie sturen naar s.dijxhoorn@kpnmail.nl. Alleen in JPG of PDF
formaat sturen a.u.b. Ook niet meer dan 2 foto’s sturen.

c.

NIET INGEBREPEN, maar wel (van te voren) te bestellen op het formulier zijn:
EXTRA’S

Prijs

stoel
Extra balk
achterzeil
Extra cateringpakket*)

€
€
€
€

Aantal

3.00
2.50
5.00
10.00

*) Mocht u met één of meerdere persoon/personen uw kraam delen, weet dat u slechts per kraam (€ 35)
1 x 3 consumptiebonnen en 1 x lunchpakket ontvangt. Wilt u ook voor uw mede “bewoners” van de
kraam consumptiebonnen + lunchpakketten ontvangen, bestel dit pakket dan ook voor hen, want
alleen op voorbestelling via het formulier kunt u een bestelling doen, tegen een meerprijs van € 10.00
per persoon.
Op de kunstmarkt zelf zijn 1 of 2 kramen (aan het culinaire plein), die tegen een bescheiden vraagprijs
koffie, thee, fris en verschillende (warme) etenswaren verstrekken.
Minder validen deelnemers worden verzocht hun beperking duidelijk aan te geven op het aanmeldingsformulier. Voor zover mogelijk houden wij er rekening mee, maar we kunnen geen garanties geven.
Idem kunnen wij geen garanties geven aan de verzoeken om “waterpas” te willen staan. We staan buiten,
op straat en ook Capelle aan den IJssel verzakt. We doen ons best, maar de straat is niet vlak.
Neem zelf bijv. wat latjes mee om de kraan waterpas te zetten !!!
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Afmelden nadat u zich heeft ingeschreven en bent ingedeeld
In principe geldt de regel, zodra u de bevestiging van deelname in huis hebt, u op tijd heeft betaald en u
bent ingedeeld, dan kunt u niet meer afzeggen. We gaan kosten maken, die niet meer kunnen worden
teruggevorderd. Alleen in het uiterste noodgeval en tegen aantoonbare (en bewijsbare) redenen, kan - na
overleg met de organisatie - hiervan worden afgeweken. De deelnemer kan zowel om eigen medische
redenen als om andere zwaarwegende (familiaire) redenen moeten afzeggen. De organisatie kan een
dergelijk verzoek fixeren en op vaste percentages van reeds gemaakte kosten deze achteraf wel, niet of
slechts gedeeltelijk vergoeden aan de deelnemer. Per geval zal dit worden bekeken.

De tentoongestelde werken
De door u tentoongestelde werken dienen door de deelnemende kunstenaars te zijn vervaardigd. Het is
niet toegestaan om andere zaken dan uw eigen beeldende kunst te exposeren. Artikelen die de kenmerken
van massaproductie dragen of anderzijds artikelen die niets met beeldende kunst van doen hebben, zijn
niet toegestaan.
Het is toegestaan om met meerdere (max 2) kunstenaars onder één inschrijving te exposeren. Het
cateringpakket per kraam is slechts voor de aanvrager (1 persoon) beschikbaar.
Meerdere cateringpakketten kunt u al bij inschrijving bij bestellen. Per persoon kost een extra pakket € 10.
De inhoud van uw expositie dient overeenkomstig uw aanmelding te zijn. Indien dit niet het geval is,
behoudt de organisatie zich het recht voor om uw deelname aan de kunstmarkt alsnog, zo nodig ter
plekke, te weigeren en u verzoeken de locatie te verlaten.

Aankleden, inrichten van uw 4 meter marktkraam
Het “afrokken” van de kramen aan de voorkant van de kraam dient tot aan de grond te worden voorzien
van de voorkeurskleur van de organisatie  WIT . Verplichten kunnen wij u het niet, maar met de
inrichting van de kunstmarkt streven wij altijd naar lichte en vrolijke kleuren.
Uw bijdrage in deze wordt op prijs gesteld.

Aanwezigheid
De kunstenaar dient zelf op de kraam aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om een vervanger te regelen;
hiervan moet de naam tijdig worden doorgegeven aan de organisatie.
Ook de naam/namen van eventuele medebewoner(s) die een culinair pakket hebben besteld, moet(en) bij
de organisatie bekend zijn.

Publiciteit
De organisatie zal van elke deelnemende kunstenaar 1 foto gebruiken voor www.kunstmarktcapelle.nl en
de andere foto plaatsen in het programmaboekje. Op de website kan men op de foto klikken waarna de
bezoeker terecht komt op uw eigen website.
De deelnemers zijn zelf veranderlijk voor het tijdig aanleveren van de foto-gegevens. De organisatie is niet
aansprakelijk voor ontbrekende informatie op de website of in het programmaboekje indien er niet tijdig
of niet correct is ingeleverd.

Schade aan tentoongestelde werken
De organisatie van Kunstmarkt Capelle biedt geen verzekering aan en is dus niet aansprakelijk voor schade
aan de tentoongestelde werken veroorzaakt door calamiteiten zoals beschadiging, diefstal, vandalisme,
waterschade, windschade, etc.
Bij bevestiging van en aanvaarden van deelname stemt u in en gaat u akkoord met de hierboven
genoemde voorwaarden.
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