SOL·LICITUD I ÚS DE LA SALA D’EXPOSICIONS AJUNTAMENT
La Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Calvià prioritza a la seva programació les mostres
itinerades d'altres entitats, fundacions, associacions, etc. Aquestes hi tenen preferència respecte
de les exposicions sol·licitades per particulars.
La sol·licitud d'exposició s'ha de realitzar mitjançant instància passada per Registre. En el moment
en què es pugui incloure l’exposició en la programació de la sala, el Departament de Cultura
s’ha de posar en contacte amb el sol·licitant per concretar les dates en les quals s’ha de dur a
terme.
Les exposicions tenen una mitjana de duració de tres setmanes.
L’Ajuntament de Calvià ha de realitzar els cartells i les invitacions seguint el mateix model utilitzat
en totes les seves mostres. El sol·licitant, si ho desitja, pot assumir la realització dels cartells sempre
que el disseny compti amb el vist-i-plau de l’Ajuntament de Calvià.
L’Ajuntament de Calvià ha de disposar l’aperitiu de la inauguració de l’exposició.
El sol·licitant s’ha d’encarregar del transport i recollida de les obres, que s’han de lliurar
degudament protegides i preparades per penjar dins l’espai expositiu.
Si el sol·licitant exposa a la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de Calvià ha de fer donació a
l’Ajuntament de Calvià d’una de les obres exposades (estipulació no aplicable a les mostres
col·lectives o itinerants en préstec). L’autor tria l’obra i l’ha de lliurar al Departament de Cultura en
finalitzar la mostra.
No es poden exposar les obres que es trobin en mal estat.
El material que precisi el muntatge de determinades exposicions l’ha d’aportar el sol·licitant.
L’Ajuntament de Calvià no emmagatzema les obres, per la qual cosa s’ha de fixar un dia per al
lliurament d’obres i un altre per retirar-les.
L’Ajuntament de Calvià no gestiona ni intercedeix en la venda de les obres, però sí pot informar
els interessats de com contactar amb l’autor.
Les obres no poden ser retirades abans de la clausura de l’exposició.
L’Ajuntament de Calvià es fa càrrec de la custòdia i conservació de les obres des de la recepció
fins al termini fixat per a retirar-les, però no es responsabilitza del deteriorament o de possibles
accidents que puguin patir aquestes per causes alienes a la seva voluntat.
Si no es complís alguna d’aquestes normes, l’Ajuntament de Calvià es reserva el dret a suspendre
l’exposició.
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