Voorwaarden voor deelname aan Uit&Zo Heiloo
De vereniging/organisatie is gevestigd in Heiloo of is anders interessant voor inwoners van
Heiloo en concurreert niet met een deelnemer uit Heiloo.
De deelnemer op het gebied van cultuur, sport, educatie of welzijn ontplooit in het komende
seizoen activiteiten waar door inwoners van Heiloo aan deelgenomen kan worden.
Alleen officieel aangemelde deelnemers, die hun deelnamegeld hebben voldaan, mogen
bezoekers van Uit&Zo Heiloo informeren over hun organisatie en hun activiteiten.
Niet commercieel
Uit&Zo Heiloo is een markt, waar het publiek zonder verplichting, informatie kan vergaren en
zich in kan schrijven voor een activiteit. In dit beeld passen geen commerciële activiteiten zoals
verkoop van materialen aan de kraam. Omdat het verschil tussen verkoop, ruil of steunen van
een goed doel vaak moeilijk is aan te geven, zijn geldhandelingen in het algemeen niet
toegestaan (dus ook geen lotenverkoop e.d.).
Maak van uw deelname iets speciaals!
Besluit u deel te nemen aan Uit&Zo Heiloo, dan kunt u aanvullende activiteiten ontplooien op
een podium en/of bij de informatiekraam (demonstraties, dans, sport en spel e.d.). Deze
activiteit(en) geeft u aan op het aanmeldingsformulier. Voor een optimale afstemming van de
optredens en een juiste plaatsing van de informatiekramen is het van belang dat u zo precies
mogelijk omschrijft wat uw optreden/demonstratie inhoudt en dat u - zonder instemming van
de organisatie – hier niet van afwijkt. Het is in verband met de veiligheid niet toegestaan om
zonder toestemming (party)tenten e.d. neer te zetten of uw kraam om te bouwen of te
verplaatsen. Veiligheidsaanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd.
Met het oog op de te verwachten grote belangstelling voor optredens op de beide podia en
het karakter van Uit&Zo Heiloo geldt voor podiumoptredens een maximale duur van 30
minuten.
De organisatie hoopt ook dit jaar weer op een grote deelname en een attractief programma en
verzoekt u voor 15 juni via het bijgevoegde deelnameformulier aan te geven of u deel wilt
nemen aan Uit&Zo Heiloo.
Nadat u het deelnameformulier hebt ingevuld en teruggezonden, ontvangt u een
ontvangstbevestiging en factuur. Op het deelnameformulier kunt u ook uw e-mail adres
vermelden. Correspondentie via e-mail heeft onze voorkeur.
Annuleren kan kosteloos tot 1 juli. Wanneer u na deze datum annuleert, bent u de
deelnamekosten verschuldigd.
Deelnemers ontvangen medio augustus alle informatie t.b.v. Uit&Zo Heiloo zoals de plaats van
de informatiestand. Verzorgt u een optreden dan ontvangt u z.s.m.. informatie over de indeling
van podium en tijdstip.

