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LuKiArt vzw – Deelnemers-Kunst-Ateliers te Sint-Martens-Latem 
Huishoudelijk Reglement 

 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  
  
Artikel 1 Dit huisreglement is van toepassing op alle deelnemers en medewerkers aan de  
kunstateliers van LuKiArt vzw. 
  
Artikel 2 Dit huisreglement eerbiedigt de internationaal-rechtelijke en grondwettelijks beginselen inzake 
de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.  
  
Hoofdstuk 2 Organisatie van de ateliers  
  
Artikel 3 Het werkjaar start in september en de laatste atelierdag valt ten laatste op 31 augustus. 
Artikel 4 Een kalender met overzicht van de vakantieperiodes wordt bij het begin van het werkjaar of bij 
inschrijving meegegeven.  
  
Artikel 5 De ateliers zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld.  
  
Hoofdstuk 3 Inschrijvingsgelden  
  
Artikel 6 Een deelnemer betaalt het inschrijvingsgeld (inclusief lidgeld) vastgelegd door de Raad van 
Beheer van LuKiArt vzw. De inschrijving is pas definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld.  
  
Artikel 7 In geval van moeilijkheden tot betaling kan de deelnemer zich wenden tot bestuurder van 
LuKiArt vzw.  
  
Artikel 8 Een deelnemer kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld niet betaalt.  
  
Hoofdstuk 4 Toelatingsvoorwaarden  
  
Artikel 9 Een deelnemer moet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden bij de start van het werkjaar.  
(minimum 6 jaar en 12 jaar zijn op 31 december van het lopend werkjaar, tenzij anders 
overeengekomen) 
 
Hoofdstuk 5 Activiteiten georganiseerd  
  
Artikel 10 De deelnemers worden schriftelijk of per email uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan  
openbare voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die LuKiArt vzw worden 
ingericht.  
  
Artikel 11 Buitenschoolse atelieractiviteiten die door de kunstateliers worden georganiseerd voor  
minderjarige deelnemers, worden schriftelijk of per email aan de ouders meegedeeld.  
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Hoofdstuk 6 Aanwezigheden  
  
Artikel 12 De deelnemers worden verzocht de begin- en einduren van de ateliers te respecteren. Dit 
houdt in dat minderjarige deelnemers de atelierlocatie niet mogen verlaten tijdens de eventuele 
atelieronderbrekingen. Het afhalen en brengen van de deelnemers gebeurt binnen de ruimtes waar de 
ateliers doorgaan, niet op de parking naast het gebouw. 
  
Artikel 13 Indien de ateliers niet doorgaan tengevolge van overmacht of een andere reden worden de  
ouders of contactpersonen verwittigd.  
  
Hoofdstuk 7 Schorsing van de ateliers wegens bepaalde omstandigheden  
  
Artikel 14 De ateliers kunnen voor alle deelnemers of voor een deelnemersgroep worden geschorst  
wegens overmacht. Hieronder verstaat men een onvoorziene niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis 
die het onmogelijk maakt om de ateliers te laten doorgaan. LuKiArt vzw brengt de deelnemers hiervan, 
voor zover mogelijk, op de hoogte.  
  
Hoofdstuk 8 Orde en tucht  
  
Artikel 15 Een tuchtmaatregel kan worden opgenomen indien het gedrag van de deelnemer:  
- het ordentelijk verloop van de ateliers in gevaar brengt  
- de veiligheid of de hygiëne in het gedrang komt  
- ernstige of wettelijke strafbare feiten uitmaakt  
- de naam van vereniging of begeleiders aantast  
- de instelling materiële schade toebrengt  
  
Artikel 16 Volgende sancties kunnen worden toegepast:  
a) Een vermaning van LuKiArt vzw.  
b) Een tijdelijke uitsluiting van de ateliers  
c) Een definitieve uitsluiting van de ateliers  
Een sanctie getroffen door LuKiArt vzw tegen een minderjarige wordt schriftelijk aan  
zijn/haar ouders meegedeeld met vermelding van de reden.  
 
Artikel 17 De deelnemers laten het atelier bij het einde van de atelier in voldoende ordelijke staat  
achter met respect voor alle aanwezige materiaal. 
  
Artikel 18 De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij vrijwillig toebrengt aan:  
- lokalen, meubilair of materiaal van de instelling  
- materiaal of werken van andere deelnemers  
Dit houdt in dat de schade indien mogelijk op zijn kosten moet worden hersteld.  
  
Artikel 19 Elk deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. LuKiArt vzw is  
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niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 
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Hoofdstuk 9 Verzekering  
  
Artikel 20 LuKiArt vzw sluit de nodige verzekeringen af voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen. Deze informatie is steeds opvraagbaar bij het bestuur van LuKiArt vzw. Dit zowel voor de 
deelnemers, begeleiders, vrijwilligers, … 
 
  
Hoofdstuk 10 Algemeen rookverbod  
  
Artikel 21 Het is strikt verboden te roken binnen de volledige instelling, zowel binnen als buiten.  
  
Hoofdstuk 11 Privacy  
  
Artikel 22 LuKiArt vzw leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.  
  
Artikel 23 LuKiArt vzw zal geen persoonlijke gegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing 
van een wettelijke of reglementaire bepaling.  
  
Artikel 24 Afbeeldingen (foto’s, video- en televisieopnames gemaakt tijdens onze evenementen) van de 
deelnemers kunnen worden gepubliceerd op de website of in andere publicaties. De betrokken ouders 
/voogden kunnen hiervoor schriftelijk hun toestemming weigeren via ons inschrijvingsformulier.  
  
Hoofdstuk 12 Informatie en afspraken  
  
Artikel 25 Praktische afspraken in verband met organisatie en werking van de kunstateliers zullen in het 
begin van het werkjaar aan deelnemers en/of ouders worden meegedeeld. Bijkomende praktische 
afspraken worden in de loop van het werkjaar schriftelijk of per email meegedeeld. Al deze afspraken 
maken onlosmakelijk deel uit van dit huishoudelijk reglement. Het kan gaan over: atelierverplaatsingen, 
annulaties, activiteiten van LuKiArt vzw, enz.  
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