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Tentoonstelling, wedstrijd, beurs
van schaalmodellen en figuren

Nieuw adres :

SambrExpo Hall
rue J.F. Kennedy, 150/1
6250 Aiseau-Presles
(Roselies) België
Op ±15km van de luchthaven van Charleroi

Georganiseerd door "Les Fêlés"

Gratis inkom
Info: expo@lesfeles.be - Web: http://www.lesfeles.be

Beste modelbouwers en figurinisten,
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opeenvolgende jaar, organiseren we
ons weekend "Pleins Feux sur le Maquettisme"
op 03 en 04 februari 2018.

Voor het

Om diverse redenen (te weinig plaats, vervallen gebouwen, enz...),
hebben we besloten om Ransart te verlaten…
Wij nodigene dus iedereen uit in onze nieuwe gebouwen
van SambrExpo te Roselies
(op ongeveer 15 km van de luchthaven van Charleroi).
De verkoopstanden (professionals, ambachtslui of verzamelaars),
de clubstanden (modelbouwers en figurinisten), en de wedstrijd
zullen samen in één overdekte ruimte van ± 2500m² geplaatst
worden, de 3 zalen zullen zich op hetzelfde niveau bevinden…
De bar zal zich op de 1e verdieping bevinden (net boven de
hoofdingang). Er zal Belgisch bier, kleine restauratie en
allerlei andere warme en koude dranken beschikbaar zijn.

Zoals elk jaar zullen wij alles doen
om u een aangenaam weekend te bezorgen,
in een enthousiaste en vriendschappelijke sfeer.

We rekenen op een talrijke opkomst om
samen prettige momenten te beleven.

Met vriendelijke groeten,
"Les Fêlés du modélisme".

T E N T OO N ST EL LI N G
De tentoonstelling is toegankelijk voor alle modelbouwers en figurinisten, die
wensen deel te nemen. Om een maximum aantal deelnemers te ontvangen,
beperken wij de stands tot maximum 6 meter, volgens de beschikbaarheid.

BEURS
Verkoopruimte (met tafels) zijn beschikbaar voor de verkopers,
aan de prijs van 15 € per meter voor het weekend.
(Alleen betaalbaar in cash geld en in Euro's op zaterdag).
Om onze beurs zo aantrekkelijk en divers mogelijk te maken qua aanbod,
beperken wij de lengte van de stands tot maximum 12 meter,
dit kan nog worden verlaagd, volgens de beschikbaarheid.

* * * * *

 Een grote parking (aan de achterkant van het gebouw) is voorzien voor de
exposanten en standhouders.
 Het opstellen van de stands (tentoonstelling EN beurs) zal alleen op zaterdag
van 8u tot 10u gebeuren. Voor degenen die echt niet anders kunnen en die dit
gevraagd hebben tijdens de registratie, zullen zij vrijdag vanaf 17u kunnen
opstellen, maar slechts tot 20u ten laatste!!
 Tijdens de dag zal elke exposant/verkoper volledig verantwoordelijk zijn voor
zijn stand en zal de organisatie dus niet verantwoordelijk kunnen gesteld
worden in geval van schade, verlies of diefstal. Tijdens de nachten, zal een
alarmsysteem de bescherming van de gebouwen waarborgen.
 De deelnemers zullen de Europese en Belgische wetten op de verkoop van
goederen en hun belastingheffing moeten eerbiedigen. De organisatie zal niet
verantwoordelijk zijn in geval van niet-naleving van deze wetten.
 Elk jaar zijn wij verplicht om inschrijvingen te weigeren bij gebrek aan plaats.
Wij zullen dus de aanvragen in volgorde van aankomst registreren.
Opgelet : prioriteit wordt gegeven aan de exposanten die komen gedurende 2 dagen.

P R O G RA M M A
Zaterdag 3 februari :
• Van 8u00 tot 10u00
• Van 9u00 tot 13u00
• Van 10u00 tot 18u00
• Tegen 15u00
• Tegen 20u00

: Installatie door de inzenders en de verkopers.
: Inschrijving voor de wedstrijd.
: Opening voor het publiek.
: Beoordeling van de modellen/figuren op wedstrijd.
: Diner in het restaurant "L'Orchidée" (in Ransart).

Zondag 4 februari :
• Van 10u00 tot 18u00 : Opening voor het publiek.
• Tegen 15u00
: Speciale prijsuitreiking.
• Tegen 16u30
: Uitreiking van de medailles.

W E D ST RI J D
De "OPEN" formula zal van toepassing zijn. Er zullen dus evenveel
medailles in dezelfde categorie zijn als verdienstelijke deelnemers.

Categorieën
Model : Luchtvaart - Burgervoertuig - Militaire voertuig - Marine - Diorama - Diversen
Figure: Historisch Schilderij - Fantasie Schilderij - Ombouw/Creatie - Platte Figuren

Niveaus : Masters - Gevorderden - Beginners
Categorieën voor alle niveaus samen : Model Scratch en Figure Green.
Er is ook een categorie Junioren (-16 jaar). Voor hen is de inschrijving gratis.

Extracten van reglement
 Om iedereen gelijke kansen te geven, vragen we aan de deelnemers die reeds
een gouden medaille behaalden tijdens voorgaande edities, om zich in te
schrijven in een hogere categorie, fair play wordt geapprecieerd...
 Geen enkel nominatief teken (dat het mogelijk maakt om de auteur van de
gepresenteerde modellen te herkennen) zal mogen aangebracht worden.
 De wedstrijddeelnemer plaatst zelf zijn modellen, overeenkomstig de richtlijnen
van de organisatoren. Tijdens deze handelingen, is hij verantwoordelijk voor
zijn eigen model én de reeds geplaatste stukken. Wanneer de installatie is
gedaan, zal worden gevraagd om geen modellen te manipuleren.
 De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade,
verlies of verdwijning van de ingeschreven modellen.
 De organisatoren behouden zich het recht voor om een bepaald model te
verplaatsen teneinde de wedstrijd ruimte beter te verdelen.
 De organisatoren kunnen alle modellen van racistische en/of xenofobe aard,
van bepaalde ideologische strekkingen, die de goede zeden schenden of die niet
voldoen aan het idee van de wedstrijd, weigeren.
 De terugtrekking van de modellen mag in geen geval gebeuren voor het einde
van de prijsuitreiking van de zondag.
 Inschrijving voor de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit reglement.
 De beslissingen van de jury zullen onherroepelijk zijn !!

Prijs inschrijvingen

 In voorinschrijving, de forfaitaire prijs is 4€ voor 1 model en
8€ vanaf 2 modellen, ongeacht het aantal ingeschreven modellen.
 Ter plaatse op zaterdag, tussen 9u00 en 13u00, kunt u nog inschrijven, maar
de forfaitaire prijs zal worden 6€ voor 1 model en 12€ vanaf 2 modellen,
ongeacht het aantal ingeschreven modellen.
Betaalbaar alleen ter plaatse in cash geld en in Euro's.
Gratis voor de Junioren (-16 jaar).

Wij raden u aan te pre-registreren op onze Website :
http://www.lesfeles.be van 24/11/2017 tot 25/01/2018 inbegrepen.

Terminologie
In schaalmodellen :
Transformatie : geschilderd toestel met minstens 30% wijziging met behulp
van stukken uit de handel of anderen (foto-etch, plastic card,
transformatiekits, …), om een andere versie dan het origineel
te verkrijgen, en dat niet bestaat in de handel.
Een groene sticker zal een transformatie aanduiden.
Scratch : toestel al of niet geschilderd met minstens 80% zelfbouw (kits uit
de handel VERBODEN). Foto's (en eventueel een verklarende fiche)
moeten het gepresenteerde model vergezellen.
Deze categorie zal alle soorten van modellen verzamelen, alle
niveaus bij elkaar genomen.
In figuren :
Schildering : figure (uit de handel of niet) die men alleen op zijn schilderwerk
wil laten beoordelen.
Ombouw/Creatie : geschilderd figure (uit de handel of niet) met minstens
30% van wijziging of zelfbouw, en die men vooral op
deze veranderingen wil laten beoordelen.
Green : niet geschilderde en undercoating figure (of flat figure) met
minstens 80% zelfbouw (alle materialen toegelaten). Een verklarende
fiche en/of foto's kunnen de gepresenteerde figurine vergezellen.
Deze categorie zal alle soorten van figuren of flat figuren
verzamelen, alle niveaus bij elkaar genomen.

Dit jaar, zal onze juryvoorzitster zijn :
Margot Crombeecke voor figuren deel.

Les F êlés d u modélisme
Statische schaalmodellen, historische en fantasy figurines,…
Sluit U bij ons aan, alle vrijdagen vanaf 18u00 in
ons lokaal dat zich bevindt in de rue Joseph Wauters, 48
in 6043 RANSART (nabij de luchthaven van Charleroi).
Enige toelatingsconditie : breng uw goed humeur en uw
deelname aan onze jaarlijkse tentoonstelling begin februari…

Informatie : +32 (0)71/87.51.81 of +32 (0)479/51.42.78
of e-mail : contact.club@lesfeles.be
OF via onze Website : http://www.lesfeles.be

HOTELS
Overnachting tijdens het weekend nabij de tentoonstelling :
Ibis Charleroi Airport

Ibis Budget Charleroi Aéroport

Chaussée de Charleroi 590
6220 Fleurus
Tel. : 0032 (0)71/81.01.30

Avenue Jean Mermoz 33
6220 Fleurus
Tel. : 0032 (0)71/37.36.32

Balladins Charleroi Aéroport

Charleroi Airport - Van Der Valk

Rue Santos Dumont 39
6041 Gosselies
Tel. : 0032 (0)71/34.77.00

Chaussée de Courcelles 115
6041 Gosselies
Tel. : 0032 (0)71/25.00.50

Class'eco Charleroi

Hôtel De La Basse Sambre

Rue du Rosaire 10
6041 Gosselies
Tel. : 0032 (0)71/37.22.22

Rue de la persévérance 19
6061 Montignies-sur-Sambre
Tel. : 0032 (0)71/42.01.68

En nog veel andere logementen in de streek, naargelang uw budget.

C A T E RI N G
Gedurende het ganse week-end zal onze vrolijke ploeg van de "Fêlés",
in onze buvette (op de 1e verdieping, net boven de hoofdingang),
het volgende aanbieden : Belgische bieren, kleine restauratie
(Hot-dogs, sandwiches,...), en nog tal van andere warme en koude dranken.
En voor fijnproevers, "Les Fêlées" bieden u ook
diverse taarten en cakes "zelfgemaakte".

Maaltijd zaterdagavond
Zoals elk jaar organiseren we onze avondmaaltijd in het restaurant
"L'Orchidée", dat is 15 minuten rijden van de tentoonstelling.
Adres : rue Jules Destrée 101 - 6043 RANSART
Reservaties ter plaatse zaterdagmorgen, 34€ per persoon
(15€ voor kinderen tot 12 jaar).

Voor alle aanvullende informatie :
Jean-Yves Combe : +32 (0)495/16.55.09
of e-mail : expo@lesfeles.be
OF via onze Website : http://www.lesfeles.be
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