COMPETITIEREGLEMENT POSTZEGELTUINTJES 2022
Postzegeltuintjes zijn kleine en toepasbare tuinen voor de bezoekers en vormen een praktische en toegankelijke inspiratie.
1.

De postzegeltuintjes worden opgebouwd binnen de periode 16 tot en met 23 mei op
door de organisatie vastgestelde tijdstippen. Op 24 mei moeten de postzegeltuintjes
om 14.00 uur opgeleverd en klaar zijn. De bezoekers van Gardenista kunnen gedurende het festival hun voorkeurstem geven aan de postzegeltuintjes.

2.

De postzegeltuintjes worden zo ontworpen dat er geen graafwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden. Graafwerkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd om
de constructies veilig te maken. Deze worden uitsluitend in overleg met de competitieleiding uitgevoerd.
Indien graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, is de deelnemer zelf verantwoordelijk
om de uitgegraven grond en het afgeplagde gras op het depot aan te brengen en na
afloop het oppervlak weer in originele staat te herstellen. Het terrein is niet toegankelijk voor zwaar materieel!

3.

Waar wijzigingen optreden in het ontwerp, na de eerste inschrijfprocedure, moet de
competitieleiding op de hoogte worden gebracht en haar akkoord hierop geven.

4.

Tijdens de opbouwdagen moeten alle deelnemers zich melden bij het informatiepunt
op het festivalterrein en dient iedere deelnemer een veiligheidsvest te dragen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen zich uitsluitend onder begeleiding van volwassenen
tijdens de opbouwperiode op het terrein bevinden.

5.

De postzegeltuintjes zijn minimaal 4 m2 en maximaal 10 m2. De bezoekers bekijken
de postzegeltuintjes van 3 kanten. De organisatie zorgt voor een neutrale achtergrond
voor de postzegeltuintjes. Tijdens het festival zijn de postzegeltuintjes door het publiek
niet te betreden. De organisatie zorgt voor een afzetting rondom de postzegeltuintjes
om beschadiging en betreding door het publiek te voorkomen.

6.

Naast de postzegeltuintjes wordt door de organisatie een geseald A3 formaat informatiepaneel geplaatst. De deelnemers leveren uiterlijk 1 mei de definitieve beschrijving
van het ontwerp van hun postzegeltuintje in. Hierop komt ook de informatie over sponsoren en leveranciers. De layout van het paneel wordt door de organisatie aangeleverd
en is door de deelnemer verder naar eigen inzicht in te vullen.

7.

Overige (reclame-) uitingen náást de door de organisatie toegestane A3 informatiepanelen zoals borden, vlaggen, etc. zijn beperkt en uitsluitend met goedkeuring van de
organisatie toegestaan.

8.

De eerste 10 postzegeltuintjes ontvangen van de organisatie een opstartbedrag van
€ 150,-. Indien de deelnemer kan factureren, kan er voor dit bedrag (excl. BTW) een
factuur gestuurd worden aan de organisatie. Indien de deelnemer niet kan factureren
verstrekt de organisatie het bedrag contant aan de deelnemer, die voor ontvangst
hiervan tekent.

9.

Deelnemers die dit graag willen (bijvoorbeeld om in hun portofolio van hun opleiding
te gebruiken) kunnen om een deelnemerscertificaat vragen aan de organisatie.

10. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van alle groene en andere
materialen en aangevoerde grond na afloop van het festival. Alles moet verwijderd en
in originele staat terug gebracht zijn op 31 mei, uiterlijk 17.00 uur. Is dit niet het geval
dan zal een verwijderingsbedrag van € 200,- in rekening worden gebracht.
11. De competitieleiding biedt de deelnemer de mogelijkheid het ontwerp aan te passen,
indien het ontwerp een veiligheidsrisico met zich meebrengt, de volksgezondheid kan
schaden of wanneer de competitieleiding verwacht dat de kwaliteit van het eindproduct
niet voldoende zal zijn. De competitieleiding kan inzendingen weigeren om de kwaliteit, veiligheid of reputatie van het festival, de overige deelnemers, de exposanten en
de sponsoren te waarborgen.
12. Deelname aan Gardenista is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade ook. Aansprakelijkheid en verzekering: Deelnemers dienen zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
voor alle personen die tijdens de opbouw, het festival en de afbouw meewerken.
13. De competitieleiding kan te allen tijde, tot en met de opbouwperiode, een deelnemer
weigeren wanneer hij of zij het competitiereglement of de aanwijzingen van de competitieleiding negeert.
14. Als het evenement, dan wel delen daarvan, geen doorgang kan vinden als gevolg van
overmacht, daaronder begrepen een verbod van het evenement dan wel het advies
om het evenement geen doorgang te laten vinden van de zijde van een daartoe bevoegd bestuursorgaan alsmede een code "Rood" van het KNMI voor het betreffende
gebied, kan deelnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding
van de gemaakte kosten.
15. Het is de organisatie geoorloofd om zonder opgaaf van redenen te besluiten Gardenista
geen doorgang te laten vinden. De deelnemer kan dan geen aanspraak maken op
schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.
16. Ieder die aan de competitie deelneemt, verplicht zich dit competitiereglement na te
komen. In alle zaken waarin dit competitiereglement niet voorziet beslist de competitieleiding.
17. De deelnemers stemmen ermee in dat door de organisatie foto’s gemaakt worden van
hun postzegeltuintje voor promotionele en publicitaire doeleinden door KMTP/Groei &
Bloei. Deze foto’s blijven eigendom van de organisatie.
18. De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar naam vermeld zal worden op de website
van Gardenista onder het kopje “Programma / Competities”. Mocht de deelnemer hiermee niet in willen stemmen dan dient deze dit te melden bij de competitieleiding via
tuinen@gardenista.nl of bij de bijzonderheden op het inschrijfformulier.

