Public Exhibition 8-10 November 2018
Submissions by October 6, 2018
You are invited to submit a 30cm canvas for an art exhibition to be held at
Unitaria, Anenska 5, Prague on 8-10 November 2018.
Conditions of entry: A fee of100Kcs will include canvas, hanging fee, entry and
invitation to the Preview event on Thursday November 8th. You will be informed of
your nearest drop-off point and contact details on application. All works & entry
forms should be handed in via your contact by October 6th. No work can be
accepted after this date. All works must have one label stuck or tied to the back of
the work with the tear-off strip below. No signatures on the front of the
artwork, please. No stretchers or stringing and please ensure that work is dry.
Liability. Unitaria accepts no liability for loss or damage to works entrusted to it,
although all reasonable care will be taken. Artists wishing to have insurance cover
should make their own arrangement.
Details to be attached to canvas.
Name...............................................................................................
.............................
Address............................................................................................
.............................
Artwork title……………………………………….
Media......................................................
Unitaria Contact.................................................................

Details to be retained by Unitaria.
Name...............................................................................................
.............................
Address............................................................................................
..........................
Telephone…………………………………………
E-Mail..............................................
Unitaria Contact.......................................................
Unitaria Assigned Number

Veřejná výstava 8.–10. listopadu 2018
Přihlašování děl je možné do 6. října 2018
Srdečně vás zveme k aktivní účasti na umělecké výstavě! Přihlaste prosím své dílo.
Výstava se bude konat v prostorách Unitarie, Anenská 5, Praha 1, ve dnech 8.–10.
listopadu 2018
Podmínky účasti: Poplatek ve výši 100 Kč, jenž bude zahrnovat prázdné plátno o
rozměrech 30 x 30 cm, které vám poskytneme předem, náklady na zavěšení vašeho
díla, vstup a pozvánku na vernisáž, která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu.
Informace o termínu a místě odevzdání vašich děl a potřebné kontaktní údaje
získáte na přihlášce. Všechna díla a vyplněné přihláškové formuláře by měly být
doručeny do 6. října. Po tomto datu již nebude možné dílo na výstavu přihlásit.
Každé přihlášené dílo musí mít štítek přilepený nebo přivázaný k zadní straně s
odtržitelným páskem na spodním okraji. Na přední stranu uměleckého díla prosím
neumisťujte žádné podpisy. Díla prosím taktéž neopatřujte žádným závěsem,
úchytem ani strunami a ujistěte se, že práce je suchá.
Odpovědnost. Unitaria nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození díla,
které jí bylo svěřeno, přestože všem dílům bude věnovaná veškerá přiměřená
péče. Umělci, kteří chtějí mít své dílo pojištěné, by tak měli učinit na vlastní
náklady.
Údaje, které je nutné k dílu připojit.
Jméno autora ………………………………………………………………………………………………..
adresa .............................................................................................
..........................................
název díla ..............................................
technika či médium ..................................................
kontakt na Unitarii .............................................................

Údaje, které budou uchovány v Unitarii.
jméno autora ……………………………………………………………………………………………………
adresa .............................................................................................
.........................................
telefon ................................................
e-mail ..............................................
kontakt na Unitarii .............................................................
číslo přidělené Unitarií

