Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
στην «Έκθεση μπονσάι μελών Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι 2016»
Οι αιτήσεις των μελών του Συλλόγου θα γίνονται δεκτές μόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις και
εφόσον οι αιτούντες είναι σύμφωνοι με τους παρακάτω όρους:
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Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή και τελικά να εκθέσει έως και τρία (3) μπονσάι.
Για τη μεταφορά των μπονσάι προς και από τον χώρο της έκθεσης θα είναι υπεύθυνοι οι ιδιοκτήτες τους.
Τα μπονσάι θα πρέπει να παραδοθούν στην αίθουσα την προκαθορισμένη ώρα.
Το μπονσάι που θα εκτεθεί πρέπει να είναι διαμορφωμένο και φυτεμένο σε «ποτ» ή πέτρα. Επιτρέπονται
σύρματα και «άγκυρες» πάνω στο μπονσάι, αρκεί να μην είναι υπερβολικά και να μην επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την εικόνα του εκθέματος (η τελική κρίση είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής που
θα επιλέξει τα μπονσάι). Μπονσάι σε πλαστικά δοχεία, σουρωτήρια ή οτιδήποτε εκτός των παραπάνω, δεν
θα γίνονται δεκτά. Οι συνημμένες στην αίτηση φωτογραφίες θα είναι τρεις (3) ανά μπονσάι και θα
περιέχουν την μπροστινή και πίσω όψη, καθώς και την κάτοψή του (φωτογραφία από πάνω).
Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 28-9-2016 έως Παρασκευή 21-10-2016 και ώρα 24:00.
Οποιαδήποτε αίτηση πέραν αυτού του διαστήματος δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα αιτούντα μέλη έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.
Η προσέλευση των επιλεγέντων μπονσάι θα πρέπει να γίνει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και κατόπιν
συνεννοήσεως όσον αφορά την ώρα.
Κάθε μπονσάι θα συνοδεύεται από ενημερωτικό ταμπελάκι όπου θα αναγράφεται το είδος του καθώς και
το όνομα του ιδιοκτήτη. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν κατά την υποβολή της
αίτησης και των συνημμένων φωτογραφιών.
Επίσης, μέλη που έχουν στην κατοχή τους συνοδευτικά των μπονσάι –suiseki, banners, scrolls, βάσεις,
τραπεζάκια κ.λπ.– παρακαλούνται να ενημερώσουν για τη δυνατότητα παραχώρησής τους στο πλαίσιο της
Έκθεσης και να αποστείλουν φωτογραφίες.
Η Έκθεση θα βιντεοσκοπηθεί και θα φωτογραφηθεί, και το υλικό αυτό θα δημοσιευτεί σε όποια μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες αλλά και έντυπα μέσα θα κρίνει το Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι,
προς όφελος του Συλλόγου.
Η Ελληνική Λέσχη Μπονσάι δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την κατάσταση, ασφάλεια και διατήρηση
των μπονσάι πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης.

Τονίζουμε πως η αίθουσα της Έκθεσης κλειδώνει το βράδυ, έτσι ώστε τα μπονσάι να παραμείνουν ασφαλή κατά
τη διάρκεια της νύχτας.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατό να αλλάξουν από την Ελληνική Λέσχη Μπονσάι χωρίς
καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

