NÄITUSE KORRALDAMISE LEPING


Allakirjutanud  --------------------------------------------- (edaspidi Kunstnik) ja Haapsalu Linnagalerii galerist Agur Kruusing (edaspidi Galerii) on sõlminud kokkuleppe näituse korraldamise kohta käesolevas lepingus kirjeldatud tingimustel.

1. NÄITUSE TOIMUMISAEG
Kunstniku käsutuses on näitusesaal aadressil Haapsalu , Posti - 3.

Näitus on avatud .............................. kuni ................................. 2...... aastal.
Galerii on külastajatele avatud K – P  kell 12.00 kuni 18.00.
Esmaspäeviti, teisipäeviti ja riiklikel pühadel on galerii suletud.

	
2. NÄITUSE ÜLESPANEK JA MAHAVÕTMINE.
Tööde ülespanek toimub ..................... 2...... aastal. Ülespaneku eest vastutavad Kunstnik ja Galerii koos.
Tööd vôetakse maha ......................... 2...... aastal. Mahavôtmise eest vastutavad Kunstnik ja Galerii ühiselt vastavale eelnevale kokkuleppele.

3. TRANSPORT JA KINDLUSTUS.
Teoste transpordi eest näitusesaali ja sealt äraviimise eest vastutab Kunstnik.
Kunstnik kannab tööde transpordiga seotud kulud, kui ei ole kokku lepitud erinevalt. 
	
4. NÄITUSE REKLAAM.
Plakatid ja müürireklaami trükib Galerii. Kujundus vastavalt kokkuleppele.

Kutsed on elektroonilised. Paberkandjal kutseid galerii ei trüki.

Galerii  teavitab ajakirjandust näituse toimumisest. 

Galeriil renti ei ole. 
Haapsalu Linnagalerii on nonprofitgalerii ja müügiga ei tegele.

5. Gallerii vastutab näituse järelevalve ja elektrikulu eest. Väljaarvatud suurte seadmete energiakulukas kasutus.

6. Kunstnik kohustub andma ruumi üle, pärast näituse lõppemist, samas tehnilises korras, kui need tema kasutusse anti. 
Projektid, mis eeldavad ehituslike muutusi või kahjustavad ruumi, tuleb kunstnikul eelnevalt kooskõlastada galeristiga ja eelarvestada nii, et remondi ja koristuskulu jääb kunstniku kanda. 
Kui kunstnik ei täida eeltoodud kokkuleppeid, esitab galerii talle kuluarve, mis kahjustuste likvideerimisel tekkisid.
	

7. NÄITUSEST LOOBUMINE.
Juhul kui Kunstnik loobub näituse tegemisest, peab ta teavitama galeriid  sellest hiljemalt kolm kuud enne näituse avamist.

	.






8. LISA
Lisaks eelmainitule on Galerii ja Kunstnik kokku leppinud alljärgnevas:
	Galeriil on õigus korraldada Kunstniku eelneval nõusolekul näituse toimumise ajal näitusesaalis kuni kolm ühepäevast üritust (raamatu, plaadi vms. tootepresentatsioon, kontsert jne.), näituse  ekspositsioon jääb selleks ajaks üles ning on külastajatele avatud.

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi osapoolele jääb üks eksemplar.




............................................... 2010. aastal Tallinnas





Kunstnik                                                                   Galerii
                                                                                

