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KunstreKen
1. Algemeen
1.1
De Wedstrijd voor amateurschilderkunst wordt uitgeschreven.
1.2
De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt minstens 350,00
euro.
1.3
Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 120
1.4
Elke deelnemer mag 1 werk inzenden. De volledig droge
werken moeten op een degelijke manier voorzien zijn van
de nodige ophangmogelijkheden. Bij nalatigheid kan
deelname geweigerd worden.
1.5
De werken moeten origineel ondertekend zijn en van recente datum, en
het thema is vrij.

2. Tentoonstelling
2.1
De werken maximaal 80 cm breedte worden door de
organisatoren onder de beste voorwaarden opgehangen.

2.2
De werken mogen tijdens de tentoonstelling verkocht worden, Er
wordt dan een bijdrage gevraagd.
Gedurende de expositie blijven de werken hangen.
2.3
De werken worden afgehaald op maandag 02-05-2016 vanaf 15.0019.00 uur
2.4
De niet afgehaalde werken worden door,
de organisatoren bewaard tegen een vergoeding van €5,00 per dag .
2.5
Door inschrijving verbindt elke deelnemer zich tot het strikt naleven
van het reglement.
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3. Inschrijving
3.1
Inschrijving gebeurt door overschrijving van €15,00 op Rekening nr.

NL67ASNB 0708 7398 65 op naam van A. Dijkstra met als
mededeling “KunstreKen” en de naam van de deelnemer en de
omschrijving/titel van hun kunstwerk voor 01-04-2016
De boekingsdatum op voormelde rekening geldt als
inschrijvingsdatum.
3.2
Het brengen en halen is voor eigen verantwoordelijkheid.
3.3
Achterop elk werk moet een gesloten envelop bevestigd worden met
daarin de vermelding van de naam, adres/plaats/tel.nr. en mail van de
deelnemer en de titel van het werk
3.4
De kunstwerken dienen te worden ingeleverd op,
Maandag 04-04-2016
Hoofdstraat 25 Grou

15.00-19.00uur In HETPANDGROU

3.5
Het staat de deelnemers vrij om persoonlijk een verzekering,
af te sluiten ter vrijwaring van hun werk. De organisatoren
wijzen elke verantwoordelijkheid af.
De werken zullen goed beheerd worden door de organisatie

4. Prijzen
4.1
De vakjury prijzen zijn:
Eerste Prijs € 150,00 Tweede Prijs € 100,00 Derde Prijs € 50,00
4.2
Publieks prijs van: € 50,00
4.3.
De geselecteerde winnaars krijgen op zaterdag 30-4-2016 rond 15.oo
uur tel. bericht.
4.4
De uitreiking van de prijzen vind plaats in hetpandgrou om 19.00 uur
4.5
De beoordeling van het publiek stopt zaterdag 30-4-2016 om 13.00 uur.
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5. Jury
5.1
De kwaliteit van de werken wordt beoordeeld door een
deskundige jury
5.2
Tegen de uitspraak van de jury is geen verhaal mogelijk.
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