Reglement Kunstmarkt Het Artival 2020
De Kunstmarkt vindt plaats op 28 juni 2020 van 11.00-17.00 uur in en om
De Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen.
Aanmelding en Acceptatie
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden tot 1 april 2020. Daarna volgt de selectie
door de acceptatiecommissie. Uiterlijk 15 april ontvangt u van ons bericht of u kunt
deelnemen aan Het Artival. Tegelijkertijd ontvangt u van ons ook de factuur voor de
kraamhuur.
U kunt het verschuldigde bedrag betalen op rekeningnummer NL16 RBRB 0778 1613 90
t.n.v. Stichting Het Artival, Nijmegen.
Let op!! Er kan niet op de dag zelf worden betaald. Betaling dient per bank te geschieden.
Indien wij geen betaling hebben ontvangen is er GEEN kraam voor u gereserveerd.
Team Artival zal rondlopen gedurende de dag. Zij kijken of er geen gekochte waren of
nevenartikelen van een andere discipline op de kraam aanwezig zijn, maar enkel
kunstvoorwerpen van de kunstvorm waar men zich voor heeft opgegeven.
Als blijkt dat dit toch wel het geval is, zal Team Artival u verzoeken om deze te
verwijderen. Geeft u hier geen gehoor aan, dan is deelname voor volgend jaar
uitgesloten.
Kosten:
De huur voor een kraam van 4 x 1 meter, inclusief boven zeil bedraagt € 45,-- voor de
hele dag.
Vrije ruimte naast de kraam (beperkt beschikbaar en enkel na vooraf overleg) tegen
meerkosten.
Een achterzeil is apart te verkrijgen voor € 2.50.
Stroom is alleen binnen te verkrijgen voor € 2.50. U zorgt zelf voor verlengsnoeren.
Afwezigheid/annulering:
Indien u niet aanwezig kunt zijn of wilt annuleren dan dient u dit z.s.m. door te geven via
een e-mail aan info@artival.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Bij annulering/afzegging vindt geen restitutie plaats, dit in verband met de reeds
gemaakte kosten.
Bij afwezigheid of niet tijdig aanwezig kunnen zijn op de dag zelf s.v.p. contact opnemen
met: Wilma Lieskamp – Tel: 06-10770447

Opbouwen en afbreken:
Algemeen
Voor iedereen geldt: Eerst melden bij de Infostand. Daar krijgt u een plattegrond voor de
parkeerplaatsen en een stempel. Daarna kunt u de auto bij de kraam uitladen – daarna
direct wegzetten – dan de kraam opbouwen. Houd rekening met uw collega’s.
De kraam moet zondag om 10.30 uur volledig ingericht zijn, kramen die na 10.45 uur niet
in gebruik zijn genomen mogen vergeven worden.
De kramen moeten tot 17.00 uur ingericht blijven. Na 17.00 uur kan er opgeruimd worden.
De gehele dag loopt het TEAM ARTIVAL zowel binnen als buiten rond. Zij zijn het
aanspreekpunt. Ze zijn te herkennen aan de Badges van het Artival of bij de infostand.
U dient uw plaats schoon en opgeruimd achter te laten.
ER IS VOLDOENDE HULP AANWEZIG VOOR DIE DAT NODIG HEBBEN.

Buiten
Vanaf 8.00 uur heeft u de gelegenheid om de kraam in te richten.
Wij maken u erop attent dat het ten strengste verboden is om op de parkeerplaats
spijkers, pennen en/of andere materialen in of tussen de voegen van de bestrating te
gebruiken. U kunt eventueel wel met (indien die u heeft) met de achterbuurman het
achterzeil samenbinden of dat u met behulp van gewichten het achterzeil fixeert (bijv. 2
jerrycans gevuld met water) Wij maken u er wel op attent dat bij wind de achterzeilen
LOS moeten hangen zodat de kraam niet door een windvlaag wordt omgewaaid.
Aanrijroute: Buitenkramen: Ingang Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen. Er is hier voldoende
ruimte om met de auto bij de kraam te komen.
Binnen
U heeft de mogelijkheid op te bouwen op zaterdag. U ontvangt nog informatie over het
tijdstip. Het is handig om een steekkarretje bij u te hebben.
Aanrijroute Binnenkramen: Ingang De Hofstede Fysiotherapie, Wilhelminalaan 106, 6641
KN Beuningen. Dit is een oprijlaan in de rotonde. Daar zijn een tiental parkeerplaatsen.
Alleen voor laden en lossen. (Denk aan karretje, 50 meter naar de hal)
Binnen mag er niets aan de muur of op de vloer geplakt worden.
De parkeerplaatsen bij Fysiotherapie Hofstede moeten overdag leeg zijn i.v.m. eventuele
calamiteiten. Het hek is overdag ook dicht.
Wat biedt Het Artival?
-

Een sfeervolle kunstmarkt.
Een reeds opgebouwde kraam van 4 meter lang met bovenzeil
U kunt de gehele dag op eigen kosten een hapje en drankje kopen in het sportcafé.
Muzikale omlijsting.
De hele dag is de EHBO aanwezig.
U kunt gebruik maken van het toilet in het sportcafé.
Vermelding op de website www.artival.nl. Hierop komt een overzicht van alle
deelnemers met de door u aangeleverde foto (mits aangeleverd), naam en
eventueel uw website.
Gratis parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen op de plattegrondjes.
A.U.B. NIET PARKEREN IN DE WIJK
Een publieksprijs voor de aantrekkelijkst ingerichte kraam, dus niet de getoonde
kunst

Wat regelt u zelf, neemt u zelf mee:
Sfeervolle aankleding van de kraam (4 meter lang) met doek of kleed tot aan grond is
verplicht.
Indien u gebruik maakt van stroom dan zelf verleng-/aansluitsnoer meebrengen.
Afvalzakjes, na afloop neemt u uw afval mee naar huis.
Aansprakelijkheid:
De stichting is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoording voor eventuele
ongevallen, schade
of diefstal aan kunstwerken, materialen, kramen en voertuigen die kunnen ontstaan
tijdens op- en afbouw en tijdens de kunstmarkt.
U handelt te allen tijden voor eigen rekening en risico.
Bij calamiteiten dient u aanwijzingen van de organisatie, politie en/of brandweer op te
volgen.
Voor informatie:
Wilma Lieskamp - Telefoon 024 - 356 05 08/06-10770447
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