PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ VÝSTAV V GALERII POD ŠIRÝM NEBEM

1.
2.

I.
Obecné
Správcem „Galerie pod širým nebem“ je KZK p.o. - Galerie Josefa Lieslera, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.
Plán a evidenci jednotlivých výstav zajišťuje kurátorka Galerie Josefa Lieslera.
II.
Vystavující

Vystavující může být fyzická i právnická osoba.
III.
Povinnosti
1.
-

Zájemce o výstavu je povinen:
podat písemnou žádost (vzor žádosti – www.mesto-kadan.cz - Galerie pod širým nebem),
kterou zašle správci galerie (poštou na Galerie Josefa Lieslera, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň nebo
e-mailem na galerie@kultura-kadan.cz či petrasova@kultura-kadan.cz)
po odsouhlasení žádosti správcem galerie předat správci galerie podklady ke zpracování propagačních
materiálů nejpozději dva měsíce před určeným termínem výstavy
účastnit se informační schůzky se správcem galerie – vyřešení celkové koncepce výstavy
zajistit dostatečné množství vystavovaných exponátů k zaplnění všech výstavních ploch; v případě
nezaplnění všech výstavních ploch může správce galerie využít výstavní plochu pro jiného vystavujícího
dodržet stanovené termíny pro instalaci a deinstalaci podle předem určeného plánu výstav správce
galerie
nahlásit ihned správci galerie jakékoliv poškození během instalace/deinstalace výstavní plochy
předat veškeré výstavní plochy po ukončení výstavy v čistém a nepoškozeném stavu správci galerie
dodržovat všechna pravidla výrobce výstavních ploch a pravidla správce galerie
1.
-
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Správce galerie je povinen:
písemně vyrozumět vystavujícího do 15 dnů po podání jeho žádosti o umístění vystavovaných exponátů
a stanovit termín jeho výstavy, popřípadě zaslat zamítnutí žádosti
poučit vystavujícího s návodem na použití a manipulaci výstavních ploch (jakákoliv jiná manipulace je
zakázána) a s pravidly správce galerie, před začátkem výstavy.
IV.
Ostatní
Instalaci/deinstalaci exponátů provádí vystavující na vlastní nebezpečí a na svůj náklad.
Za poškození vystavovaných exponátů vlivem povětrnostních podmínek (např. slunce, déšť) ani za poškození,
zničení, odcizení nebo ztrátu vystavovaných exponátů nenese správce galerie žádnou odpovědnost.
Jakákoliv změna a zásah do expozice během výstavy musí být předem odsouhlasena správcem galerie.

Správce galerie:
Kulturní zařízení Kadaň p.o.
Galerie Josefa Lieslera
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
+420 727 892 716
galerie@kultura-kadan.cz
www.kultura-kadan.cz

Provozovatel:
Kulturní zařízení Kadaň p.o.
Čechova 147
432 01 Kadaň
+420 474 334 483
www.kultura-kadan.cz

