Konstföreningen i Ulvsbytrakten

Inbjudan till att deltaga i KRUT-rundan 2018
Välkommen som utställare under pingsthelgen 19 – 20 maj, kl 11 – 17 båda dagarna.
Med denna inbjudan följer en anmälningsblankett som ska vara Thorbjörn Svensson tillhanda
senast fredagen den 2 mars 2018.
Anmälan är bindande.
Anmälningsavgiften till rundan är 500 kr, som betalas in till pg 17 60 30–5 senast 12 mars.
Försäljning av lotter: Du får ett lotthäfte och bestämmer själv hur många lotter du vill sälja. På
detta sätt har du möjlighet att få tillbaka dina pengar för anmälningsavgiften. Lotthäftena
hämtas vid årsmötet den 25 mars och lotthäftesryggarna lämnas tillbaka senast kl.19.00
söndagen den 20 maj i Församlingshemmet.
Du förväntas skänka en lotterivinst till konstlotteriet. På anmälningsblanketten ska du lämna
uppgifter om den skänkta lotterivinsten, eftersom vinstlistan måste vara klar när vi lämnar ut
lotthäftena. Lotterivinst skall vara märkt med namn och titel samt värde.
Vinsten lämnas i Församlingshemmet 16 maj, kl 18-20 tillsammans med det verk, som
representerar dig på ”samlingsutställningen”. Om verket ska hängas, så ska det vara ramat och
försett med hängare. Verken skall vara märkta med namn, titel och pris. Hämta tillbaka ditt
verk från församlingshemmet söndagen den 20 maj kl. 17 – 19

Villkor för deltagande i KRUT-rundan 2018:
Medlemskap i KRUT 2018 (Plusgiro 17 60 30-5, familj 100 kr, enskild 75 kr)
Medlemsavgiften måste vara betald för att få deltaga. Glöm inte att ange avsändare.
Dessutom måste något av följande fem kriterier uppfyllas:
• Att bo eller ha bott i Ulvsbytrakten.
• Att vara barn eller barnbarn till någon som bor eller har bott i Ulvsbytrakten
• Att arbeta eller ha arbetat på arbetsställe i Ulvsbytrakten
• Att verka eller ha verkat inom ideellt arbete i Ulvsbytrakten
• Att ha sommarbostad i Ulvsbytrakten
•

Uppgifter för utställare m m:
•
•
•
•

Hjälp till att sprida broschyrer. Varje utställare kan hämta minst 10 ex på Åstorps
Handelsträdgård, (eller fler) fr o m den 27 april 2018.
Ingen privat skyltning för KRUT-rundan, all skyltning sköts av KRUT.
Endast försäljning av egenproducerade alster
Du bör själv närvara vid utställningen båda dagarna

Frågor besvaras av Thorbjörn, tel 0730-866 212
Vänd! Viktiga datum

