Правила за ползване на зали и Арт градина
в галерия „Георги Баев“
1.Всеки, който желае да ползва залa/и или Арт градината в галерия „Георги Баев“, е необходимо да
заяви предварително участие, не по-късно от 5 /пет/ работни дни преди събитието, в писмена форма.
Може да попълните Заявление на място или да го изпратите сканирано с подпис на e-mail:
gallerybaev@abv.bg.
2.Служителите на Галерията потвърждават възможността за провеждане на събитието на посочен от
Вас телефон или e-mail за контакт.
3.След като събитието бъде включенo в графика, заявителят следва да покрие предвидените от него
разходи за:
•
•

покани и плакати;
транспортни разходи;

•

аранжиране и вдигане на изложби;

•
•

кетъринг;
други разходи, при необходимост.

4. Ползвателите на залите и/или Арт градината се задължават сами да ги подготвят за съответното
събитие - в това число пренареждане на маси и столове, поставяне на стойки със знамена, изложбени
банери, стативи и пр.
След приключване на събитието, ползвателите са длъжни да подредят отново залата/те и/или
Арт градината в първоначалния им вид и да предадат помещението на служител на галерия „Георги
Баев“.
5. При провеждане на мероприятие с включен кетъринг, организаторите му отговарят за почистване на
залите/ Арт градината след неговото приключване.
6. Достъп до техниката - видео, аудио и мултимедийно оборудване, компютри, принтери, климатици,
телевизори, имат само служители на галерия „Георги Баев“.
7. Поставянето на рекламни материали - банери, плакати, брошури, дипляни и др. става само на
определени за целта места след съгласуване със служител на галерия „Георги Баев“.
8. При ангажиране на дворното пространство и поставяне на външна украса, ползвателите се
задължават сами да я поставят, а след приключване на събитието да я свалят като си осигурят
необходимия за това ресурс.
9. Ползвателите се задължават да спазват правилата за противопожарна безопасност.
10. Ползвателите се задължават да спазват правилата за безопасност при използване на електрическата
инсталация.
11. Забранява се пушенето в залите на галерия „Георги Баев“.
12. Забранява се влизането с домашни любимци.
13. Забранява се оставянето на личен багаж за съхранение.
14. Забранява се внасянето на алкохол и храна, освен в случаите на организиран кетъринг, след
предварително уведомяване на служителите.
15. Забранява се внасянето на наркотични вещества, хладни и огнестрелни оръжия.
16. В галерия „Георги Баев“ не се допускат лица в нетрезво състояние, под видимо въздействие на
наркотични вещества или с неприличен външен вид.
17. При нанасяне на материални щети извършителят се задължава да заплати тяхната стойност, след
подписване на двустранен констативен протокол.
С искането за ползването на залата ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат/a с горепосочените правила и
при одобрение на събитието се задължавам да ги изпълнявам.
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