ART A CATALUNYA
Pintors, escultors, imatges d'art,
escriptors, grups de teatre, músics, etc ...

REGISTRE
del 24 al 30 d'abril de 2020
Espai Saint-Mamet
SAINT-ESTEVE
DATA D'ENVIO limitada 30 novembre 2019
Després d'aquesta data, no s'acceptaran inscripcions
 Sra.
 senyoreta
 Sr.

NOM:
NOM

Nom d'usuari:

Nom amb el qual desitja que
aparegui en el catàleg oficial
DIRECCIÓ POSTAL:
CODI POSTAL

CIUTAT

PAÍS:
TEL:

Nº PORTÀTIL

E-MAIL:
Tipus de treballs: PINTURES ..........

ESCULTURES ... .........

FOTOS ........... ALTRES: ... .........

Llei d'Associació 1901 - Declarat a Pyrénées Orientales prefectura
Seu: 104 Boulevard du Canigou 66240 Sant-Esteve
President: Teresa Massot. Tel. : 06 08 57 18 19
Correu electrònic: salonmediterranee@outlook.fr

PREUS D'EXPOSITORS:
SUPORTS: 1 suport completat 9
m2
1 mitja estand
Sculpting (Zona 9 m2)

200 E

... ..........................

100 E

... ..........................

200 E

... ..........................

total 1 ... ..........................
CATÀLEG oficial de l'exposició:
preu: 1 pàgina completa
pàgina 1 mitja
¼ de pàgina

150 E
75 I
50 I

... .......................
... .......................
... .......................

Preu per a una sola cria
descrit per superfície.

total 2 ... ............................

Es requereixen imatges de molt bona qualitat per al disseny.
Gràcies esmentar:
Títol de l'obra a la capital
La naturalesa del treball /
Materials

regles:
TOTAL TOTAL 1 + 2

dimensions

TOTAL: ........................
Pagament Acceptats QUATRE VEGADES

Xec a nom de la Tresoreria JM Céspedes o transferència bancària
Sr. /Mme.............................Banque ... .............. .................................................
Data i signatura.
El pòsters, desolladores, publicitat, premsa,
són recolzats pel Saló Mediterrani
Llei d'Associació 1901 - Declarat a Pyrénées Orientales prefectura
Seu: 104 Boulevard du Canigou 66240 Sant-Esteve
President: Teresa Massot. Tel. : 06 08 57 18 19
Correu electrònic: salondelamediterranee@laposte.net
Transferències a nom de Jean-Michel Céspedes - Tresorer (75000502061) compte
IBAN: FR76 1837 0000 017 500 050 206 136
BIC: GPBAFRPPXXX

PECES necessària per a la seva aplicació

-

13-18 maig fotos de les seves millors obres,
(Us recordo que les obres exposades ja no podien ser preses, així com còpies d'obres d'altres artistes

–
el seu CV o mateix curs si talla, alguns retalls de diari de la seva
exposicions si ja hem dit,
- una foto de passaport per a la targeta de membre,

conegut)

NORMES
ESPOSICIO MEDITERRÀNIA
SPACE ST MAMET - SAINT-ESTEVE-66

SEGUR
L'Exposició Mediterrani touteresponsabilité declina en cas de pèrdua, dany, robatori o
incendi de les obres. Es recomana encaridament una assegurança personal contra tots
els riscos. No es permetran reclamacions. La signatura del formulari de registre és aprovat
al mateix i exclou qualsevol recurs contra el Saló Mediterrani.
- INSIGNIA I DIVERSES TARGETES
●
BOOTH: Dues targetes d'identificació seran atorgats el dia de la instal·lació de
cada expositor. Ells han de ser usats per a la durada de l'espectacle. es requereix un
dipòsit 2 euro, han de ser retornats al final de la sèrie.
●
PINTURA I SEGELLS: Les invitacions per a l'exposició i l'obertura estaran a
disposició de l'Office of Fair Mediterrani. Un lot de 20
És a dir, les invitacions saló i 3 per a pintura (vàlida per a dues persones) es poden enviar.
Els articles addicionals es poden sol·licitar directament a la fira.
Cadascú farà la seva pròpia comunicació i ajudar a promoure l'espectacle.
Cada artista organitzarà a voluntat en el seu espai de la cabina o des de la
obertura.
Les obres no PERMESA
No es permeten còpies d'obres famoses, obres han aparegut en una
exposició prèvia o o en una altra
Saló, obres anònimes, còpies d'obres en gravat facsímil, treballa amb un caràcter clar,
l'insult o la obscenitat (incloses les probabilitats de portar afectar l'Exposició Mediterrani
i Saló de la publicitat comercial.
- COL·LOCACIÓ D'ARTISTES
un empat llocs es duran a terme sempre que l'arribada
artistes i que seran finals.
●
SUPORT :
Àrea 9 m2 (3x3) d'acord amb salon.ll pla pot compartir espai amb
un altre expositor.
●
L'artista és lliure per al nombre d'obres que desitgi, depenent de l'espai llogat.
emmagatzematge i renovació possible.

●
El penjament de les obres es farà només per l'artista, d'acord amb les normes
acordades.
●
Les vendes es realitzen directament sota l'exclusiva responsabilitat de l'artista.
L'artista pot convidar i acollir els clients i relacions - a costa - en el seu estand o espai,
segons es desitgi, dins l'horari d'obertura de l'exposició.
●
Utilitzeu les invitacions per a la promoció personal dels artistes, la ubicació de
l'estand en contacte amb l'enviament de targetes d'invitació
Lliure i envernissat. L'èxit d'
-2L'exposició també depèn de l'extensió de la promoció personal dels artistes (mitjans de
comunicació, galeries i premi
per exemple, regional.).
● Per al bon funcionament i l'harmonització de la sèrie, el millor és exposar carril de
la cadira en un nombre limitat d'obres (6 a 10 màxim) i 100 cm del sòl per a una bona
visibilitat, després de l'ocupació de l'estand. Obres cimacis poden ser reemplaçats a
discreció de l'expositor.
● Una presència permanent en els estands és obligatori (recepció, vendes,
supervisió).
● En cas de venda, i per raons òbvies de seguretat. Expositors acompanyaran el
comprador a l'Office of Fair a l'hotel, el qual emetrà el rebut.Aquesta formalitat de
sortida complerta. el comprador pot sortir de l'habitació, amb el seu treball, després de
presentar el document al controlador de sortida. Agraïm a ells amablement expositors
compleixin aquestes disposicions que estan destinats només per garantir la seva
seguretat i la de l'espectacle.
● La presentació de l'estand haurà de complir amb les normes d'exposició i de
l'Espace Saint-Mamet (arquitectura,
papers, envans, seguretat, vessaments, neteja de l'estand i el seu entorn immediat).
No es permet la inscripció a les parets.
RETIRADA DE CATÀLEGS ORIGINAL
Aquests documents seran sotmesos a la presentació de les obres i per la durada
L'exposició.
Se li donarà a cada un d'expositors d'Fira una còpia del catàleg. A la vendacatàlegs
addicionals es proporcionen en el lloc.
Totes les obres s'identifiquen en el catàleg amb els noms i dades dels expositors.
El catàleg de l'exposició té per objecte garantir la promoció d'expositors, és possible que a més - inserir un / foto (s) de la seva producció en el format i els costos que figuren en el
formulari d'inscripció. Els expositors han de, en aquest cas, enviar a Saló Mediterraniun
arxiu digital o impressió de qualitat professional amb el nom de l'autor (o sobrenom), el
títol de l'obra i ha de fotocopiar (negre o color) que mostra la part frontal, superior i
esquerra de l'obra. L'obra reproduïda pot ser o no el motiu de l'Exposició. tots arxiu no
conforme serà negada i donarà lloc a la no reproductiva

de l'obra. La quantitat del xec serà retornat al remitent, amputada 30 euros per a
despeses de gestió (impressora).
sculpting
●
Talladors d'expositors han d'assegurar el maneig de les seves obres a la posició
indicada pels agents i portar els seus pedestals.

ESPAI Autors
Autors, POETES
Una àrea al cor de la sèrie serà reservada i va renovar dedicatòries i presentació de les
seves obres.
●
Seguretat de l'espai de Saint-Mamet està assegurada per un guàrdia de nit. Durant
les hores de treball, el suport ha de conservar o artistes. la
assegurances són responsabilitat dels expositors i es requereix una prova obligatòria
d'assegurances.
●
El sistema elèctric proporcionat per la Fira no patirà cap canvi sense l'aprovació de
l'Electricitat Co, el dret exclusiu de l'autoritat de l'espai de Saint-Mamet a intervenir,
modificar, assessor o prohibit.
<< Alguns punts "ampliaran ser instal·lat per la cura dels artistes.
Per a la instal·lació i el disseny, cabines expositor ha de portar l'equip necessari i les
petites peces de mobiliari (taula petita, cadires plegables ...) que volen instal·lar-lo.


MEMBRES

Aquesta qualitat no és sistemàtica adquireix. S'haurà participat en tres exposicions
consecutives, organitzat pel Saló Mediterrani. Ha de, a més, haver pagat una tarifa única
per a l'adhesió i el registre i pagar una quota anual que un o no participar en l'Exposició.

INFORMACIÓ GENERAL
EXPOSICIÓ BIBLIOTECA: Venda cataloga les 2020 Salon Salon i cartells.
APARCAMENT: Els artistes necessiten per estacionar correctament en l'estacionament assignat a
ells.
En cas de força major resultant en la cancel·lació de l'exposició, el Salon Mediterrani es
reserva el dret a cobrar el 35% sobre l'import dels honoraris andapproved per cobrir els costos
incorreguts.
TERESA MASSOT
presidenta dels
MEDITERRANI JUST

