REGLEMENT KUNSTMARKT AS
1. Opzet van de kunstmarkt:
De kunstmarkt van As, georganiseerd door de cultuurraad en cultuurdienst, is:
-

Een markt die erop gericht is kunstenaars en creatieve personen van As en de ruime
omgeving de kans te geven op een laagdrempelige manier naar buiten te komen met hun
creaties.

-

Een markt waar alle mogelijke beeldende kunstvormen een plaats krijgen: schilderkunst,
houtsnijwerk, juwelenontwerp, fotografie, porselein, glas, keramiek, grafiek, brons, enz..

-

Voorwaarde is dat het om ZELF-gemaakte kunstwerken gaat en eigen creaties. Men kan niet
deelnemen met kunstwerken die men aankoopt om te verkopen. Dit wordt ernstig
gecontroleerd.

De marktleider kan voorwerpen die niet aan de gestelde eisen voldoen, laten verwijderen.
2. Locatie:
De markt gaat door rondom Gemeenschapscentrum De Drieschaar.
In principe gaat de markt door in open lucht. Bij slecht weer kunnen de standen binnen worden
opgesteld, of onder de luifels van het Gemeenschapscentrum.
Adres: Schuttenbergstraat 2 te 3665 As.
3. Tijden:
De markt vindt plaats op zondag 6 augustus 2017 van 11.00uur tot 17.00uur
Vanaf 9.00uur kan men de toegewezen stand inrichten. Inpakken en het terrein verlaten mag niet
voor 17.00uur.
4. Standvoorschriften:
Er zijn 2 mogelijkheden:
-

U betaalt €25 als standgeld en krijgt van ons een overdekte kraam ter beschikking van 4
meter lengte.

-

U reserveert een standplaats en betaalt hiervoor €7 de lopende meter, met een maximum
van €25. U kan dan uw eigen kraam meebrengen/een eigen stand inrichten. Het maximaal
aantal lopende meters voor een eigen kraam is 6 meter.

Gelieve uw keuze duidelijk aan te duiden, in het inschrijvingsformulier.
Indien men een workshop geeft waar het publiek aan mag deelnemen is de standplaats gratis.
De standhouders dienen zelf te zorgen voor de verdere aankleding van hun stand.
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Personen met een auto krijgen een parkeerplaats toegewezen.
Afval mag niet worden achtergelaten. De plek dient schoon te zijn bij vertrek.
5. Plaatsaanwijzing:
Door de organisatie wordt een definitieve indeling opgesteld. Aan de hand daarvan vindt een
plaatsaanwijzing plaats. Het is niet mogelijk een bepaalde plaats te reserveren. Indeling zal met het
oog op de diversiteit van de markt door de organisatie plaatsvinden.
6. Verlies, diefstal en schade:
Voor verlies van goederen of van enig ander eigendom van de standhouders kan de organisatie
nimmer aansprakelijk worden gesteld.
De standhouders worden derhalve aangeraden voor stand, goederen en transport een verzekering af
te sluiten, alsook voor wettelijke aansprakelijkheid.
7. Publiciteit:
Aan de kunstmarkt wordt bekendheid gegeven door middel van affichering, persberichten, de
website van de gemeente en artikels in vaktijdschriften en reclamebladen. Daarnaast wordt er voor
het evenement een flyer uitgegeven.
8. Aanmelding:
Inschrijvingsformulieren kunnen worden toegestuurd tot 1 juli 2017. Formulieren die ons daarna
bereiken worden in behandeling genomen indien en voor zover er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.
9. Betaling:
Na bevestiging van ons van uw inschrijving wordt u verzocht het volledige bedrag, per omgaande,
over te maken op bankrekening IBAN: BE02 0910 1264 0240 (Gemeenschapscentrum,
Schuttenbergstraat 2 bus 3 te 3665 As)
met vermelding van : standgeld kunstmarkt + uw naam
De inschrijving is pas definitief na betaling.
10. Toegangsprijs:
Voor bezoekers wordt er een toegangsprijs van €2,5/pp gevraagd, inbegrepen 1 drankbon voor pils,
koffie of frisdrank.
Kinderen beneden 12 jaar mogen gratis binnen.
11. Inlichtingen en correspondentie:
Gemeente As
t.a.v. Annie Nouwen
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Dorpsstraat 1 bus 1 te 3665 As
Tel: 089/39 10 86
e-mail: annie.nouwen@as.be
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