REGLEMENT INFORMATIEBORDEN EN LED SCHERM
GEMEENTEBESTUUR ARDOOIE

Artikel 1
De gemeentelijke aankondigingsborden zijn bestemd voor de bekendmaking van activiteiten of
manifestaties, ingericht door erkende Ardooise verenigingen, adviesraden, onderwijsinstellingen en
gemeentelijke diensten die er gebruik kunnen van maken.
Private handelspubliciteit of politieke aankondigingen zijn niet toegelaten.
De gemeente Ardooie beschikt over 1 LED-scherm op het Marktplein Ardooie en 1 LED-scherm aan
de Sint-Martinuskerk Koolskamp.
Artikel 2 – ontwerp
De LED-schermen hebben een een afmeting van 100 hoogte x 160 breedte. Het ontwerp voor het
LED-scherm wordt door de aanvrager in .jpeg formaat aangeleverd volgens bovenstaande afmetingen
en in een resolutie van minimum 300 dpi.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om een ontwerp af te keuren indien het ontwerp
onvoldoende is.
Artikel 3 - aanvragen
De aanvraag van de aankondigingen gebeurt via het gemeentebestuur (cultuurdienst).
De aanvragen dienen digitaal en minstens 2 maanden vόόr de datum van de manifestatie te
gebeuren. De vereniging staat zelf in voor de aanmaak van een ontwerp dat voldoet aan de gestelde
technische eisen, zie boven.
Indien het gemeentebestuur instaat voor het ontwerp wordt een bedrag van € 25 per ontwerp
aangerekend. Om ontwerp aan te maken dienen volgende gegevens doorgestuurd te worden naar
cultuur@ardooie.be:
-

gewenste periode van publicatie

-

datum manifestatie;

-

tekst en beeld (in resolutie 300 dpi) van de aan te brengen aankondigingen;

-

facturatiegegevens
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Artikel 4 - kostprijs
-

weergave op beide LED-schermen: € 100 (incl. BTW) met maximum van 3 weken

-

indien het ontwerp aangepast moet worden door het gemeentebestuur: ontwerpkost van
€ 25 (incl. BTW) per ontwerp.

Artikel 5
Publicatie van een ontwerp tekst op het LED-scherm kan maximum voor een periode van 3 weken
vόόr de datum van de activiteit. Het aantal ontwerpen in die periode is beperkt tot één per activiteit
of organisator.
In geval de vraag het aanbod voor dezelfde periode overtreft, beslist het College van Burgemeester
en Schepenen over de prioriteit. Adviesraden, of bij deze raden aangesloten verenigingen, krijgen
voorrang op niet-aangesloten verenigingen.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, voor specifieke, niet in dit reglement voorziene
gevallen, voor ieder geval afzonderlijk beslissen.
Aandachtspunten:
• Er worden geen sponsorvermeldingen op de ontwerpen toegestaan.
• De rotatietijd van de boodschap op LED-scherm bedraagt 7 seconden.
• De cultuurdienst beslist of een boodschap al dan niet getoond kan worden, rekening
houdende met de bepalingen in bovenstaande reglement.
• Alle facturaties verlopen via het gemeentebestuur van Ardooie
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AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE INFOBORDEN / LED-SCHERM

GEGEVENS AANVRAGER
Naam :

………………………………………………………………………………………..

Adres :

……………………………………………………………………………………….. (= facturatieadres)

Telefoon:

………………………………………………………………………………………..

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………..

GEGEVENS MANIFESTATIE
Naam manifestatie :

…………………………………………………..

Datum manifestatie :

…………………………………………………..

Gewenste periode van publicatie : …………………………………….. (max. 3 weken)

ONTWERP
(aanvinken wat past: dubbelklik op vakje – standaardwaarde aanpassen naar “Ingeschakeld” of “Uitgeschakeld”)

bovenstaande aanvrager stuurt zelf zijn ontwerp door naar cultuur@ardooie.be, volgens de
gevraagde technische eisen (€ 100 per publicatie)
• Aanlevering als .jpeg bestand
• 300 dpi
• ontwerp met verhouding van 100 hoogte x 160 breedte.
het ontwerp voldoet niet aan de gestelde eisen en wordt aangemaakt door de cultuurdienst
(€ 25 per publicatie)

DATUM AANVRAAG :

……………………………………….

HANDTEKENING AANVRAGER :

……………………………………….
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