Bannerguide og retningslinjer
for lån af de store bannerstativer i Syddjurs Kommune samt tilladelse til opsætning.

Én indgang til kommunen og Ét svar!
1. Hvad

Der kan opsættes op til 10 store bannere.
Det er ikke længere muligt at opsætte i lysmasterne.

Formålet er at give lokale
aktører mulighed for at
skabe synlighed om og
formidle events lokalt og i
hele kommunen.

2. Hvor

Ved byerne:
Hornslet (2 store)
Kolind (1 stort)
Ryomgård (2 store)
Rønde (2 store)
Tirstrup (1 stort)
Ebeltoft (2 store, (ikke dobbeltopsætning)

Fordelt i Syddjurs Kommune.

3. Hvem

Stativerne lånes ud vederlagsfrit til foreninger og institutioner
herunder handelsstandsforeninger, distriktsråd med videre
hjemmehørende i Syddjurs Kommune.

Ansøger skal have en lokal
forankring.

Derudover er det muligt for Syddjurs Kommune at gøre brug af
stativerne i henhold til kommunens erhverv- og bosætningsstrategi
såfremt, der ikke er et foreningsarrangement i samme periode.
Store events har fortrinsret, herefter prioriteres lokale
arrangementer fremfor arrangementer, der dækker hele kommunen
- foreningsarrangementer har altid fortrinsret.
Arrangementerne skal være borgerrettede og offentlige samt af et
vist omfang.
Kulturafdelingen skal opfordre til, at man hurtigst muligt ansøger om
lån af stativerne/systemet af hensyn til koordineringen generelt.

4. Sorte
mellembannere

Ved dobbeltopsætning opsætter kommunens Materielgård sorte
mellembannere.

Handelsstandsforeninger
kan kun benytte systemet
lokalt – dog kan fælles
aktiviteter via Handel Syddjurs opnå godkendelse til at
anvende systemet i hele
kommunen.
Alle foreninger i Syddjurs
Kommune kan søge om lån
af stativer. Kommercielle
arrangementer må vige for
almennyttige.
Vi gør opmærksom på, at
enhver ansøgning i øvrigt vil
blive konkret vurderet med
udgangspunkt i disse
retningslinjer.

5. Hvor

1. Ansøgning:
Reservation af bannerstativer modtages kun elektronisk, som er
sendt direkte via linket på kommunens hjemmeside:

I får et svar inden 10
arbejdsdage, som både
gælder bannersystemet og
tilladelse til opsætning.

https://www.syddjurs.dk/indhold/reservering-af-bannerstativer
Samtlige felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes!
Ansøgningen skal indeholde følgende informationer:
o

Ansøgningsfrist for kommende sæson/år er 15.
februar hvert år.

2. Betingelser:


Antal informationer på bannerne skal begrænses til maks.
tre; Hvad, Hvor og Hvornår



Opsætning kan finde sted op til fire uger
før arrangementets afholdelse



De opsatte bannere må ikke virke distraherende således, at
det påvirker trafiksikkerheden i væsentlig grad



Opsætning og nedtagning: Materielgården opsætter og
nedtager bannerne. Bannerne skal afleveres og afhentes
på Materielgården i Følle, Lerbakken 21, 8410 Rønde i
tidsrummet: Mandag-torsdag, kl. 07.00 – 15.00 og fredag
kl. 07.00 – 12.00.

6. Praktik

Vi anbefaler, at I ikke anvender for lyse nuancer af hensyn til
synligheden!

7. Banner
designskabelon

Det er meget vigtigt, at hullerne i banneret placeres som vist i
skabelonen, ellers passer det ikke i stativet og kan dermed ikke
opsættes - https://www.syddjurs.dk/borger/kultur-ogfritid/bannerstativer/designskabelon-store-bannerstativer

God fornøjelse med jeres arrangementer
Med venlig hilsen
Kultursekretariatet

Vi tager forbehold for, at
stativerne kan være lånt ud
til anden side. Vent derfor
med at bestille trykning af
bannere indtil I har modtaget
svar på jeres ansøgning.
Bemærk,
 Let læselig typografi
 Bannerne må ikke
forsynes med symboler,
der kan forveksles med
officielle færdselstavler
 Bannerne må ikke være
reflekterende
 Hold jer til et enkelt
budskab, så
forbipasserende kan nå
at aflæse budskabet.

