Bonsai aanmeldformulier voor
tentoonstelling bij de
26e NRW Bonsai-Tage
22 & 23 Juni 2018 in Mülheim an der Ruhr
Geïnteresseerden die geen lid zijn van een vereniging verbonden aan het
regionaalverband „Bonsai NRW“, kunnen ook bonsai tentoonstellen. Voorwaarde is dat
u in NRW danwel in het grensgebied van NRW met Nederland woont, of dat u lid bent
van een van de deelnemende Nederlandse bonsai verenigingen (Zuid Limburg; Noord
en Midden Limburg; Overijssel). De organisatie behoudt zich het recht een selectie te
maken van de aangemelde bomen.
Achternaam:

Voornaam:

Bonsai Vereniging

Mijn naam mag bij de boom vermeld worden

Postcode:

Ja

Nee

Stad:

Straat/Nr
Tel./ Fax:

Email:

Gegevens over de boom
Wetenschappelijke naam:
Nederlandse of Duitse naam:
Hoogte vanaf
schaalrand:

cm

Breed:

cm Diep:

Breedte van de opstelling

cm

cm

Leeftijd:

Jaar

In eigendom sinds:

Gegevens over de schaal
Oorsprongsland:

Keramist:

Verzekeringswaarde:
Overige opstellingsonderdelen
en hun waarde SVP benoemen
€
in waarde inschatting geven.
De waarde van uw opstelling is benodigd voor de verzekering en zal niet aan derden gedeeld worden.
Bonsai:

€

Tafel:

Gegevens voor boom beoordeling
ja
Nee
Beoordeling gewenst
s.v.p. Aankruisen
Voor beoordeling moeten bomen minimaal 2 jaar in bezit zijn van de huidige eigenaar.

Boombespreking door Christian Przybylski
Publieke bespreking

ja

Nee

s.v.p. Aankruisen

Bonsai aanmelden voor de tentoonstelling
Voor de aanmelding is een recente, duidelijke en scherpe foto noodzakelijk. Hierbij toont u de
boom in de schaal waarin deze ook op de tentoonstelling zal komen te staan. Mocht dit niet
mogelijk zijn, neem s.v.p. contact op met de organisatie. We verzoeken u de foto als digitaal
bestand (Minimaal 1000 pixels langste zijde, max 2Mb bestandsgrootte) toe te sturen. De
aanmelding kan per email of post worden verzonden aan de organisatie op onderstaand adres.
Regionalverband Bonsai NRW e.V.
Duisburger Str. 83b, 47166 Duisburg
Tel.-Nr.: 0203-5180362, FAX: 0203-5180363
E-Mail: axel.paduch@t-online.de
De tentoongestelde bomen verblijven gedurende de gehele tentoonstellingsduur in de
tentoonstellingsruimte. Zieke planten zullen door de organisatie uitgesloten worden van
deelname.
Tijdens de tentoonstelling zal een deel van de bomen publiekelijk besproken worden door
Christian Przybylski. U kunt aangeven als u uw boom hiervan uit wilt sluiten.
De eigenaar van de boom verklaart dat de boom gedurende de tentoonstelling gefotografeerd
en/of gefilmd mag worden. De eigenaar geeft hierbij toestemming om dit beeldmateriaal
kosteloos te gebruiken als onderwerp danwel illustratie bij de promotie van de activiteiten van
de Bonsai Club Deutschland. De door de eigenaar ingezonden foto’s kunnen door de
organisatie gebruikt worden bij de promotie van de tentoonstelling aanloop van de 26e NRW
Bonsai Tage.
Kosten voor de tentoonstelling
Voor de NRW Bonsai Dagen wordt een bijdrage van 10 euro per boom gevraagd om de
kosten van de verzekering te dekken. Voor mensen die lid zijn van een aan het
regionaalverband Bonsai NRW aangesloten vereniging worden de kosten voldaan via de
verenigingsbijdrage.
Mensen met tentoongestelde bomen hebben het gehele weekend gratis toegang tot de
tentoonstelling en gerelateerd activiteiten (Anders 2,50 entree p.p.p.d.)
Ik verklaar me akkoord met de bovengenoemde voorwaarden voor het tentoonstellen van
Bonsai. Ik verklaar dat het aanmeldformulier naar waarheid is ingevuld, en besef dat valselijk
ingevulde formulieren tot uitsluiting van de tentoonstelling kunnen leiden.

Datum/Stad

Handtekening

Aanmeld deadline en uiterste betalingstermijn:
15.05.2019
Maak uw bijdrage pas over als uw boom voor de tentoonstelling geaccepteerd is.
Bank gegevens:
Regionalverband Bonsai NRW e.V.
VR Bank eG
IBAN: DE95 3056 0548 5901 3160 17
BIC: GENODED1NLD

