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NÄYTTELYSOPIMUS
Näytteilleasettaja
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Näyttelyaika

Näyttelytila käsittää yhden huoneen, jonka koko on 33 m².
Lisäksi käytössä on myös aulan iso hirsiseinä. Näyttelytilaa vuokrataan kuukausittain. Näyttelyaika käsittää noin
kolmen viikon näyttelyajan sekä pystytyksen ja purkamisen. Hinta on 300 euroa. Näytteilleasettaja maksaa tilan
vuokran vähintään kuukautta ennen varsinaisen näyttelyn alkamista. Tilan vuokran perii Kauhajoki-seura ry.
Gallerialla on oikeus käyttää tai vuokrata näyttelytilaa
aukioloajan ulkopuolella erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tapahtumanjärjestäjä vastaa näyttelyn turvallisuudesta ja säilymisestä tapahtuman ja sen järjestelyjen
aikana. Hella-galleria ei käytä tilaa muun kuvataiteen
esittelyyn näyttelyaikana.
Näyttelyn ripustus ja purku
Näytteilleasettaja vastaa ripustamisesta ja purkamisesta,
tarvittaessa Kauhajoen taideyhdistyksen avustuksella, tästä syytä sopia etukäteen. Jos näytteilleasettaja ja/tai hänen edustajansa ei itse pääse purkamaan näyttelyä näyttelynpurkaminen voidaan suorittaa gallerian henkilökunnan
toimesta. He suorittavat purkamisen näytteilleasettajan
ohjeiden mukaisesti. Vastuu näyttelyn purkamisesta on
joka tapauksessa näytteilleasettajalla. Ripustuksen ja purkamisen ajankohta voidaan sopia erikseen.

Ripustamisen yksityiskohdat
Galleriassa on spottivalaistus ja kaksi ikkunaa. Ripustukseen käytetään ripustuskiskoja (max. paino 15 kg), seiniin
ei saa tehdä reikiä tai muita kiinnityksiä. Katossa on kaksi
kappaletta kevyitä koukkuja ripustusta varten. Lisäksi galleriassa on käytettävissä seitsemän kappaletta veistosjalustoja. Muista hankinnoista on erikseen neuvoteltava.
Veistosjalustojen koot:
2 kpl kork. 62, syv. 42, lev. 42 cm
2 kpl kork. 81, syv. 40, lev. 40 cm
3 kpl kork. 80, syv. 35, lev. 35 cm
Näyttelytilan siisteydestä näyttelyn aikana vastaa galleria.
Näytteilleasettaja on velvollinen palauttamaan näyttelytilan alkuperäiseen kuntoon, jos on tehnyt tilaan lisärakenteita tai muita muutoksia sekä maksamaan ylimääräiset siivous-ja korjauskulut, mikäli ne aiheutuvat näyttelystä.
Näytteilleasettaja huolehtii näyttelytöiden kuljetuksesta galleriaan ja pois näyttelyn päätyttyä. Näyttelytyöt on
noudettava viimeistään viikon kuluessa näyttelyn purkamisesta gallerian tiloista, ellei toisin sovita.
Vakuutukset
Gallerian irtaimisto ja tila ovat vakuutettu. Taideteoksille
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ei ole vakuutusta. Näytteilleasettaja voi halutessaan vakuuttaa teokset näyttelyn ja kuljetuksen ajaksi.
Näyttelytilan valvonta suoritetaan pääosin kameravalvonnalla. Talossa on kuitenkin alakerran kahvilan henkilökunta läsnä koko aukioloajan.
Kutsukortit ja julisteet
Kutsukorttien ja julisteiden valmistuksesta huolehtii näytteilleasettaja. Galleria postittaa kutsut sähköisessä muodossa vähintään viikkoa ennen avajaisia, mikäli materiaali on toimitettu ajoissa. Samoin menetellään A4 kokoisten
julisteiden kanssa, joita tulee toimittaa galleriaan noin 20
kappaletta. Galleria huolehtii julisteiden levityksestä.
Tiedotus
Näytteilleasettajan tulee toimittaa galleriaan materiaali tiedotuksen pohjaksi kaksi viikkoa ennen avajaisia. Pressitiedote jaetaan sähköisesti paikallisiin lehtiin. Tiedotteen
koostumuksesta vastaa näytteilleasettaja. Muussa tapauksessa lehdille toimitetaan vain kutsukortti/juliste. Galleria
ei vastaa lehtien mainoksista tai mahdollisista jutuista. Lehdistötilaisuudesta sovitaan tarpeen tullen erikseen. Näytteilleasettaja voi tiedottaa näyttelystä myös omatoimisesti.
Avajaiset
Avajaisten ajankohta sovitaan yhteisesti. Avajaistarjoilun hankkimisesta, kustantamisesta ja asettelusta vastaa
näytteilleasettaja. Tarvittaessa galleria voi auttaa järjestelyissä. Avajaiset eivät ole pakollisia.

Teosmyynti ja myyntivälitysprovisio
Mahdolliset teoksista kiinnostuneet ostajat ohjataan suoraan näytteilleasettajan puheille. Galleria ei peri teosten
myynnistä provisiota.
Tekijänoikeus
Hella-gallerialla on oikeus pitää teoksia näytteillä ilman
eri korvausta. Näytteilleasettajan toimittama kuvamateriaali on gallerian käytettävissä tekijänoikeuslain mukaisesti tiedotus- ja myyntitarkoituksiin. Mikäli näyttelystä
otettuja valokuvia ei saa julkaista netissä on siitä syytä ilmoittaa erikseen. Näytteilleasettaja vastaa toimittamiensa kuvien valokuvaajien tekijänoikeuksista.
Peruutus ja sopimuksen purkaminen
Mikäli näytteilleasettaja galleriasta riippumattomista syistä peruuttaa näyttelynsä, on se tehtävä kirjallisesti gallerialle. Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 3 kuukautta
ennen sovitun näyttelyajan alkamista, ei se aiheuta velvoitteita näytteilleasettajalle. Jos peruutus tapahtuu 1–3
kuukautta ennen sovittua alkamisajankohtaa, peritään
vuokrasta 50 %. Tätä myöhemmästä peruutuksesta peritään täysi vuokra.
Hella-gallerialla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos se
joutuu vaihtamaan näyttelytilaansa tai force major tapauksissa. Tällöin näytteilleasettajalla on etuoikeus näyttelyaikaan seuraavalla hakukaudella. Hella-gallerialla on
oikeus purkaa sopimus, mikäli sen ehtoja ei täytetä.

Edellä olevan lisäksi olemme sopineet seuraavaa:
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Hyväksymme sopimuksen ja sitoudumme täyttämään sen ehdot.

Paikka ja päiväys

Näytteilleasettaja				

Galleria-vastaava

Kauhajoen Taideyhdistys

ry

