R E G L E M E N T
Ruddershove 4
8000 Brugge

5e tentoonstelling

“KUNST IN EIGEN MIDDEN”
van 1 maart 2013 tot 29 maart 2013

Voorwaarden:
1. Kunnen aan deze tentoonstelling deelnemen, alle personeelsleden die lid zijn van SOFOCO en
werkzaam bij het OCMW-Brugge, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en INFOHOS.
2. Alle kunstvormen zijn toegelaten.
Een onafhankelijke jury van kunstenaars, vreemd aan de instelling, zullen de geselecteerde
werken aanduiden. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.
3. Alle deelnameformulieren moeten binnen zijn uiterlijk tegen 15 november 2012.
4. Alle werken worden ingebracht tussen maandag 18 februari en donderdag 28 februari 2013.
5. Schilderijen, tekeningen, foto’s enz….. moeten van een deugdelijke lijst voorzien zijn.
6. Alle werken moeten, op een niet zichtbare plaats, de naam en het adres van de kunstenaar
vermelden. Tevens moet de naam van het kunstwerk erop voorkomen.
7. SOFOCO verplicht zich ertoe, alle ingediende kunstwerken met de nodige zorg te behandelen.
8. SOFOCO bepaalt de plaats en locatie van elk kunstwerk in de tentoonstelling. De kunstenaars
die wensen mee te helpen om deze tentoonstelling op te zetten kunnen hun naam doorgeven
op het secretariaat.
9. SOFOCO zorgt voor een degelijke verzekering tijdens de periode van maandag 18 februari 2013
tot zondag 31 maart 2013.
10. De kunstenaar zal een formulier ondertekenen waarbij hij de waarde aangeeft hoeveel hij zijn
werken wenst te verzekeren.
11. Iedere deelnemer dient een lijst op te maken van alle ingediende kunstwerken met vermelding
van de waarde van elke werk (dienstig voor de verzekering)
12. De vernissage is voorzien op vrijdag 1 maart 2013 om 19u30. Op vrijdag 29 maart 2013 wordt,
na het weghalen van de werken, een drink aangeboden aan de resp. kunstenaars.
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