Gardenista 2021,
Historische buitenplaats Den Alerdinck

COMPETITIEREGLEMENT KWEKERS
In Nederland kan de consument geen stem uitbrengen bij plantenkeuringen. Hier wil Gardenista op inspelen door
het organiseren van een Kwekerscompetitie waar de bezoeker een stem uit kan brengen op de beste plant.
1. Gardenista is de organisator van de kwekerscompetitie.
2. De kwekerscompetitie is opengesteld voor professionele en hobbykwekers die een mooi product hebben
ontwikkeld.
3. Deelname kan door inschrijving van het online formulier via de website van Gardenista tot 10 september
2021. Een kweker kan maximaal 5 verschillende planten voor de competitie inzenden.
4. Alle planten komen in beginsel in aanmerking voor deelname. De organisatie beoordeelt de inschrijving en
stuurt de kweker binnen 3 weken na inschrijving een bericht van acceptatie.
5. De planten komen in door de organisatie geleverde bloempotten op de grond te staan op een vaste plek op
het festivalterrein. Planten die bij inlevering niet geschikt zijn om in een 2, 3 of 5 liter bloempot te plaatsen
kunnen niet meedoen aan de competitie.
6. De planten dienen uiterlijk 21 september, 12 uur ingeleverd te zijn bij de competitieleiding op het
festivalterrein van Den Alerdinck. Een deelnemer kan de plant(en) zelf op de festivallocatie aanleveren.
Mocht dit niet lukken dan komen er nader te noemen inleverpunten voor de planten. (Dit is geheel
afhankelijk van het aantal aanmeldingen.)
7. De plant is voorzien van een Botanische en Nederlandse plantennaam en van de naam van de kweker.
8. De organisatie is verantwoordelijk voor een goede verzorging van de plant tijdens de festivaldagen.
9. De planten kunnen op zondag 26 september tussen 17.30 uur en 20.00 uur worden opgehaald bij de
competitieleiding tenzij de kweker de plant schenkt aan de organisatie. Planten die na 20 uur zonder opgaaf
van reden niet zijn opgehaald komen toe aan de organisatie.
10. Als het festival, dan wel delen daarvan, geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht, daaronder
begrepen een verbod van het festival, dan wel het advies om het evenement geen doorgang te laten vinden
van de zijde van een daartoe bevoegd bestuursorgaan, Covid-19 alsnog dusdanige beperkingen oplegt dat het
organiseren van een dergelijk festival alsnog financieel onhaalbaar blijkt te zijn, alsmede een code "Rood" van
het KNMI voor het betreffende gebied, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding of
vergoeding van de gemaakte kosten.
11. Deelname aan Gardenista is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor welke vorm van schade ook.
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12. 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.
13. De deelnemer verplicht zich dit competitiereglement na te komen.
14. Door de competitieleiding zal nauwlettend worden toegezien op naleving van dit reglement.
15. In alle zaken waarin dit competitiereglement niet voorziet, beslist de competitieleiding.
16. De deelnemer stemt ermee in dat de door Gardenista gemaakte foto’s van de inzending eigendom zijn van de
organisatie en voor promotionele en publicitaire doeleinden kunnen worden gebruikt.
17. De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar naam vermeld zal worden op de website van Gardenista onder
het kopje “deelnemers aan de competitie”. Mocht de deelnemer hiermee niet in willen stemmen dan dient
deze dit te melden bij de competitieleiding via kwekers@gardenista.nl
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