Dohoda
o uspořádání výstavy mezi

poskytovatelem výstavních prostor
Knihovnou Ignáta Herrmanna a Informačním centrem Chotěboř (dále poskytovatel)
Krále Jana 258
583 01 Chotěboř

a vystavujícím

jméno, příjmení ………………………………………………….
adresa

…………………………………………………

telefon

…………………………………………………

e-mail

…………………………………………………

webové stránky

…………………………………………………

Název výstavy………………………………………………………………………………

Druh vystavených exponátů .....................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Termín zahájení a ukončení výstavy

od……….

Výstavní prostory se využijí v celé ploše (cca 150 m2)

ANO

Zapůjčení technického vybavení

do………

NE

•

podstavce

ANO

NE

•

závěsný systém

ANO

NE

•

malířské stojany

ANO

NE

•

vitrínové rámy

ANO

NE

•

rychlorámy

ANO

NE

•

vitríny prosklené

ANO

NE

•

stolky

ANO

NE

•

podkladové desky

ANO

NE

•

vlastní zařízení

ANO

NE

druh………………………………………
počet……………………………………...

Instalaci - na vlastní náklady vystavujícího - lze provádět pouze v pracovní dny a v
pracovní době Knihovny
Termín instalace výstavy
Termín předání nainstalované výstavy
Výstava musí být předána nejpozději 1 pracovní den před zahájením výstavy

Vernisáž:

ANO

NE

(v pondělí až pátek nejpozději od 16 hodin, doba trvání vernisáže max. 2 hod.)

dne …………….

od ………….

Na vlastní náklady se zapůjčením kuchyňky a za účasti pracovníků Knihovny.

Termín deinstalace výstavy

od …………

do …………

Deinstalaci - na vlastní náklady a vlastní silou vystavujícího - lze provádět pouze v
pracovní dny a v pracovní době Knihovny
Termín předání výstavních prostor a zapůjčeného vybavení
dne

……………

Propagační materiál

ANO

NE

Vystavující je povinen předat podklady ke zpracování propagačních materiálů
minimálně 30 dnů před zahájením výstavy.
Plakáty na výstavu (běžně 5 ks) zdarma, nad tento počet jsou plakáty pro
vystavovatele zpoplatněny dle ceníku Služeb.

Prodej vystavených exponátů

ANO

NE

V seznamu vystavených děl musí být prodejní exponáty označeny cenou. Vlastní
prodej se uskuteční po ukončení výstavy.

Vystavující tímto prohlašuje, že se seznámil s Provozním řádem společenské
a kulturní místnosti Knihovny a bude ji v plném rozsahu respektovat,
Pokud ze strany vystavujícího dojde k porušení tohoto Provozního řádu, jehož
důsledkem bude zranění osob, či škoda na majetku, odpovědnost nese plně
vystavovatel. Vystavovatel je také povinen tyto škody neprodleně uhradit,
V případě porušení Provozního řádu mají obě strany právo odstoupit od výše
zmíněné dohody.

v Chotěboři dne

poskytovatel

vystavující

