KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100
tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz

Pravidla pro provoz Galerie Na Půdě
Zpracováno dle Směrnice č. 17 pro provoz Galerie Na Půdě

Plán výstav
Z nabídek autorů, kteří splnili zadané podmínky pro zařazení do plánu výstav, 2x ročně
sestaví pracovník pověřený ředitelem organizace návrh plánu výstav, a ten pak se všemi
náležitostmi řediteli předkládá.
Náležitosti ke splnění podmínek pro zařazení do návrhu plánu výstav:
 písemná žádost adresovaná příspěvkové organizaci KyTICe – Kulturní zařízení Světlá
nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou,
 nejméně 4 ks kvalitních barevných reprodukcí prací, které autor plánuje vystavit,
vytištěných na A3-A4 (popř. popis projektu),
 stručný písemný profil autora (autorů) projektu,
 seznam uskutečněných výstav.
Kvalitu plánu výstav v galerii zaručuje kulturní komise jmenovaná radou města, která 2x
ročně schvaluje návrh plánu výstav. Kulturní komisi svolává pro potřeby galerie ředitel
KyTICe 2x ročně.

Dohoda mezi
PO KyTICe a vystavujícím
Minimálně 30 dnů před instalací výstavy je mezi KyTICí a vystavujícím sepsána Dohoda o
uspořádání výstavy v Galerii Na Půdě ve Světlé nad Sázavou (dále Dohoda). Podpisem
Dohody se obě strany zavazují k dodržování práv a povinností uvedených v této směrnici.
Viz přílohu
KyTICe
 se zavazuje k:
• dodržení termínu pro předání výstavních prostor, a to v dohodnutém čase začátku
instalace,
• převzetí nainstalované výstavy v termínu daným Dohodou,

• zpřístupnění galerie pro veřejnost po určenou provozní dobu,
• poskytnutí standardního technického vybavení galerie,
• pojištění výstavního prostoru (nikoliv vystavených děl),
• zajištění (na základě vystavujícím poskytnutých podkladů) a předání standardního
počtu propagačního materiálu zdarma, tj.
 50 ks pozvánek (grafické zpracování a tisk)
 5 ks plakátů (grafické zpracování a tisk)
• distribuci pozvánek i plakátů nejméně 5 dnů před zahájením výstavy,
• zajištění základní fotodokumentace a public relations, tj.
 tisková zpráva
 anonce na webu a ve vybraných přehledech kultury
• umožnění uspořádání vernisáže, a to v rozsahu daném Dohodou, a zajištění servisu při
vernisáži,
• zajištění dozoru a úklidu v průběhu konání výstavy,
 poskytuje výstavní prostory a uvedené služby vystavovateli zdarma,
 si vyhrazuje právo být uváděna na veškerých propagačních materiálech jako pořadatel.
 neodpovídá za škody na majetku vzniklé v průběhu konání výstavy a přípravných a
ukončovacích prací na výstavních exponátech. Pokud chce vystavující zabezpečit
exponáty jiným způsobem než je běžné, je povinen si toto zajistit na vlastní náklady např. pojištění exponátů v průběhu výstavy, pojištění dopravy exponátů…
Vystavující
 se zavazuje k:
• zajištění dostatečného množství exponátů k prezentaci minimálně v základní výstavní
místnosti galerie,
• dodržení termínů instalace, deinstalace, vernisáže dle Dohody,
• předání podkladů k výrobě propagačních materiálů minimálně 30 dnů před zahájením
výstavy,
• zajištění nákladů spojených s instalací, deinstalací, dopravou exponátů, vernisáží,
• úhradě grafického zpracování a tisku nadstandardního druhu a počtu propagačních
materiálů (standardní počet – viz výše),
• instalaci a deinstalaci exponátů určeným způsobem, tj.
 tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku
 v pracovních dnech a v průběhu otevření budovy KyTICe
 pomocí standardního vybavení galerie a pouze v prostorách k tomu určených
 s označením exponátů popiskami
• předání nainstalované výstavy v termínu daným Dohodou (nejméně 48 hod. před
zahájením výstavy) a předání číselného seznamu vystavených exponátů s označením
ceny děl určených k prodeji,

• dodržování platných požárních a bezpečnostních předpisů,
• předání užívaných prostor v termínu daným Dohodou, tj. do 2 dnů po skončení
výstavy, a to ve stavu, ve kterém je převzal
• úhradě nákladů vzniklých KyTICi, popř. městu Světlá nad Sázavou, při nedodržení
Směrnice nebo Dohody.
 se dále zavazuje - na základě darovací smlouvy - darovat jeden z vystavených exponátů
KyTICi jako částečnou kompenzaci nákladů, které galerie s pořádanou výstavou nese,
 nebude bez souhlasu ředitele organizace v době konání výstavy vystavené exponáty
odnášet, vyměňovat, upravovat či jinak s nimi manipulovat,
 může - na základě seznamu exponátů určených k prodeji - po skončení výstavy
v prostorách galerie uskutečnit jejich prodej, a to v době určené Dohodou.

Vernisáž
Výstavní akce jsou zpravidla zahájeny vernisáží. O konání vernisáže rozhoduje vystavovatel.
Termín je určen po dohodě s KyTICí.
V případě konání vernisáže vystavovatel zajistí: průvodní slovo, kulturní vystoupení, případné
občerstvení.
KyTICe může poskytnout: ozvučení, stoly, ubrusy, nádobí.
Směrnici pro provoz Galerie Na Půdě v úplném znění můžete zhlédnou na ředitelství
příspěvkové organizace KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

