
 

Registrační formulář k výstavě „SALON III“ v Městské galerii Vlastimila Rady  

 

Jméno a příjmení 
vystavovatele  

 

Adresa vystavovatele  
 

Telefon:   

Email:   

www stránky:   

Popis díla / děl včetně 
rozměrů 

 

Termín výstavy:  5. února – 6. března 2016 

Datum a podpis 
vystavujícího 

 

 
 

 

Dílo/díla do výstavy převzal(a) dne: 

Jméno a příjmení: 

Podpis:  

 

 

Vráceno dne: 

Jméno a příjmení: 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 



 

Podmínky účasti na výstavě Salon III 
 

 výstava se uskuteční v termínu od 5. února – 6. března 2016 

 zájemci o účast na výstavě mohou přihlásit své dílo od 1. prosince 2015 do 11. ledna 2016 

 díla musí být do galerie doručena osobě spolu s vyplněným registračním formulářem do 
11. ledna 2016; po tomto termínu anebo v případě, že bude výstavní kapacita galerie 
naplněná, nebudou již další díla přijímána 

 

Vystavena budou všechna díla, která budou do projektu včas přihlášena a budou-li splňovat níže 
uvedené podmínky: 

 vystavující mohou přihlásit 1 své dílo. Soubor nebo cyklus (který spolu tematicky souvisí) 
je považovaný za 1 dílo 

 v případě vysokého počtu přihlášených musí autoři respektovat, že nemusí být vystavena 
všechna díla 

 vystavení příliš rozměrných děl (nad 1 m² půdorysu), bude s autorem konzultováno – 
nesmí dojít k omezení prostoru na úkor dalších vystavovatelů 

 výstavní síň disponuje pouze pěti vitrínami pro umístění drobných děl. Dojde-li 
k vyčerpání kapacity těchto pěti vitrín, mohou být díla vystavena volně na soklech 

 přihlášená díla musí být předem připravena k zavěšení (obraz, grafika, fotografie) nebo 
připravena pro běžnou adjustaci plastického díla (galerie disponuje sokly, vitrínami)  

 na výstavu nebudou umístěna díla, která by svým obsahem porušovala zákony ČR 

 vystavující berou na vědomí, že instalace výstavy (umístění jednotlivých děl) je výhradně 
v pravomoci pořadatelů 

 vystavující vyplněním přihlášky dávají souhlas k fotodokumentaci svých děl pro další 
(nekomerční) použití  

 vystavená díla nejsou pojištěná 

 po skončení výstavy si autoři musí díla vyzvednout zpět (od 7. března 2016  do 20. března 
2016) 

 účastníci Salonu si musí svá díla po deinstalaci sami odvézt 

 vyplněním registračního formuláře a jeho podpisem vystavující souhlasí s výše uvedenými 
podmínkami 

 registrační formulář je k volnému stažení na webových stránkách města, v sekci 
obcan>kultura-sport-spolky>galerie anebo si ho mohou zájemci vyzvednout osobně na IKS 
Železný Brod 

 během výstavy bude probíhat hlasování veřejnosti o nejlepší vystavené dílo . Autor 
s nejvyšším počtem hlasů získá možnost realizovat v Městské galerii samostatnou 
výstavu! 


