Prácheňská umělecká beseda
Jana Čarka 2321
CZ-397 01 Písek
Tel. +420 602 777 393
prach.um.bes@seznam.cz

Přihláška k účasti na výstavě v Městské knihovně Písek (CZ)
„Kniha a literatura“
Vernisáž: bude určeno později.1
Trvání výstavy: březen – 30. duben (1. květen – 30. červen)
Jméno:

Ulice, č.:

PSČ, obec, země

Tel:

www:

Výstavy se zúčastním s dále uvedenými díly:
Č.

Název

Technika

Rozměry

Cena

1
2
3
Svým podpisem uznávám dále uvedené výstavní podmínky a současně uděluji souhlas
organizátorům výstavy, aby pro účely komunikace v rámci výstavy uchovávali a v korespondenci
se mnou používali moje osobní údaje:
Místo

Datum

Podpis (teprve při předání děl)

Výstavní podmínky
1.
2.

Přihlásit a dodat je možno díla z oboru malba, grafika, textilní umění a fotografie.
Díla musejí být zarámována a opatřená závěsným prvkem (žádné (skleněné) systémy bez rámů,
díla z textilu s příslušnými tyčemi a držáky).
3. Díla musejí být na zadní straně bezpodmínečně označena názvem a jménem vystavujícího.
4. Díla musejí být řádně a z hlediska přepravy bezpečně zabalena.
5. Organizátor nemůže převzít pojištění děl během výstavy, ani během přepravy.
6. Díla pro výstavu vybere kurátor. Kurátoři si vyhrazují právo odmítnout díla, která by narušovala
celkovou koncepci výstavy. Z důvodu charakteru výstavních prostor nemohou být vystavena
tzv. obscénní“ díla.
7. Vystavena díla mohou být odstraněna během výstavy (v případě prodeje).
8. V případě prodeje vystaveného díla se odvádí 5 % ceny P.U.B. Vyúčtování proběhne nejpozději
do 30 dnů od skončení výstavy (směnný kurs pro výstavu 1 € = 25 Kč).
9. Předání děl: Každý vystavující uhradí přepravní poplatek 5 Euro. Díla budou odvezena z dohodnutého sběrného místa a po výstavě budou do stejného sběrného místa vrácena.
10. Tento formulář předejte vyplněný spolu s díly (v papírové podobě) a navíc jej zašlete do
28. února 2019 na e-mailovou adresu P.U.B. (viz vpravo nahoře). (prosím pouze ve formátu
Word!)

Máte-li otázky, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu.
1

V knihovně dosud neukončili instalaci nábytku, přesný termín bude proto oznámen později.

