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AITHΣΗ ΣΥΜMETOXHΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΦΜ/ΑΤ

ΔΟΥ

ΤΗΛ

WEBSITE

E-MAIL

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΙΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
(Μόνο Καλλιτέχνες)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ/€

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ/€

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 3x3x3m

700

168

868

2

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2x3x2m

500

120

620

1

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν µόνο μετά την αποδοχή της αίτησης του Εκθέτη. Η ενημέρωση αποδοχής ή
απόρριψης της αίτησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.
1.1 Δικαίωμα υποβολής έχουν απόφοιτοι-πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών η να έχουν λάβει μέρος σε επώνυμη
αίθουσα τέχνης.
1.2 Με την υποβολή της Αίτησης σας δεσμεύεστε ρητά για τη συμμετοχή στην Art-Thessaloniki Fair, εφόσον επιλεγθείτε.
1.3 Η Αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας της Art-Thessaloniki Fair το αργότερο έως την λήξη
των αιτήσεων.
1.4 Μόνον οι Αιτήσεις που περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και το αντίστοιχο συνοδευτικό υλικό θα εξεταστούν από
την Επιτροπή Αξιολόγησης

2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
2.1 Η χωρομέτρηση των περιπτέρων γίνεται µε ευθύνη του διοργανωτή.
2.2 Στο κόστος περιπτέρου συμπεριλαμβάνονται:
Κατασκευή περιπτέρου (3 ή 4 ξύλινες επιφάνειες ύψους 3µ σε λευκό χρώμα), Βασικός φωτισμός περιπτέρου LED. Παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος 240W. Γενικός φωτισμός του εξωτερικού τοίχου. 24ωρη φύλαξη του χώρου. Καθαρισμός κοινόχρηστων
χώρων. Δωρεάν πάρκινγκ. Ασύρματη σύνδεση Internet. Καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης. 2 δωρεάν κατάλογοι.
5 προσκλήσεις εγκαινίων. Κάρτα ελευθέρας εισόδου στον συμμετέχοντα

3. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
3.1 Σε περίπτωση που ο Εκθέτης γίνει αποδεκτός για συμμετοχή στην έκθεση, ο Εκθέτης θα λάβει σύμβαση την οποία οφείλει
να επιστρέψει υπογεγραμμένη καταβάλλοντας ταυτόχρονα το 20% του συνολικού ποσού.
3.2 Η πληρωμή καταβάλλεται σε 2 δόσεις:
• 1η ΚΑΤΑΒΟΛΗ:20% του συνολικού ποσού έως τις 25/7/2022
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ: του υπολοίπου 80% έως 15/10/2022
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή ενός Εκθέτη σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας
πληρωμής.
Μετά την έγκριση συμμετοχής σας, η αίτηση πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του project στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@art-thessaloniki.gr.
Για απορίες/διευκρινήσεις σχετικά µε την Αίτηση Συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε:
email: info@art-thessaloniki.gr,
T.: 2310291117/, 6944940706, 6977034159,6946907708

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του, ο Εκθέτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής των καταβεβλημένων ποσών.
4.2 Σε περίπτωση ακύρωσης από την Art-Thessaloniki Fair ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό που έχει
καταβληθεί.

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους της αίτησης συμμετοχής

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

EVANTHIAAPOSTOLIDOU, ALEXANDROS
ART-THESSALONIKI FAIR
ΑΡΙΘΜΟΣ

EUROBANK:
ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 00260122420201016748
IBAN GR6502601220000420201016748
SWIFT ERBKGRAA
Υπογραφή-σφραγίδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
(Καλλιτέχνες που επιθυμείτε να παρουσιάσετε στην Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair)
Όνομα καλλιτέχνη και είδος τέχνης (π.χ. ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, βίντεο κτλ.)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Παρακαλούμε να μας αποσταλούν μέσω we transfer (https://wetransfer.com) στο email info@art-thessaloniki.gr
τα εξής στοιχεία:

•
•

2 φωτογραφίες των έργων του εκάστοτε καλλιτέχνη ως αρχείο .jpgή ή .gif το λιγότερο 1200 x 1800 pixel.
Το κάθε αρχείο πρέπει να εμπεριέχει στην λεζάντα του τα κάτωθι :
Όνομα καλλιτέχνη, τίτλος έργου, υλικό, διάσταση, έτος δημιουργίας.

Παρακαλούμε επισυνάψτε παρακάτω τον σύνδεσμο του wetransfer που μας στείλατε το υλικό.

Οποιαδήποτε αρχεία που θα µας αποσταλούν και δεν θα πληρούν τις παραπάνω αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα ληφθούν υπόψη.

