ماده ：۱شرکت کنندگان
اتحادیه فرهنگی نئوآرت گالری رم ایتالیا  Neoartgallery cultural unionبه همراه نمایشگاههای روماگنای ایتالیا
 ,ROMAGNA FIERE FORLÌیورو اکسپو آرت  EuroExpoArtرا تشکیل داده اند که در تاریخ  ۱۷،۱۸،۱۹مارس ( ۲۰۱۷
 ۲۹ ،۲۸ ،۲۷اسفند  )۱۳۹۵در شهر فورلی ایتالیا برگزار خواهد شد.
نئو آرت گالری برای پذیرش هنرمندان ایرانی ،گروه نیدرا آرت را به عنوان نماینده خود در ایران می شناسد.
خانم شادی طالیی با شماره تماس  ۰۹۱۰۸۸۸۳۵۴۹صالحیت ثبت نام متقاضیان شرکت دریورواکسپو آرت و همچنین تحویل
آثار هنرمندان ایرانی را از طرف گروه نیدرا آرت دارد.
پذیرش آثار بدون محدودیت سنی ,از تمامی تکنیک ها و استایل ها ,در ابعاد دلخواه ,هنرمندان تمامی ملیتها و.کشورها مجاز به
شرکت در یورو اکسپوآرت می باشند .هنرمندان می توانند بیش از یک اثر هم ارایه دهند.در ارتباط با اثار راه یافته به
یورواکسپو آرت  ,تصاویر با فرمت jpg,با کیفیت مناسب برای چاپ و هم چنین اطالعات شناسنامه اثر شامل عنوان ,اندازه و
سال خلق اثر می بایست به نماینده و یا مسئول برگزاری یورواکسپو آرت فرستاده شود.
ماده  ：۲موضوع و استایل
موضوع یورو اکسپو آرت بدون تجاوز به ارزشهای اخالقی,دینی و سیاسی آزاد می باشد ,آثار دارای بیان و اصول بنیادی هنر
در تمامی رشته های تجسمی شامل مجسمه ,نقاشی ,عکاسی ,هنر دیجیتال ،گرافیک و تصویرسازی پذیرفته خواهد شد.
ماده ：۳نحوه شرکت
نحوه شرکت بدین ترتیب می باشد که هنرمند ابتدا نمونه آثار  ،اطالعات تماس و همینطور رزومه خود را به آدرس ایمیل نماینده
نئوآرت گالری در ایران ( )nidrart@euroexpoart.comارسال می کند  .پس از بررسی آثار توسط کارشناسان یورو اکسپو
آرت و در صورت تایید ،برای هنرمندان راه یافته به آرت فیر از طریق ایمیل اطالع داده خواهد شد
مهلت ثبت نام از یکم دی لغایت  ۲۰دی می باشد.
ــ از آثاری به اندازه حداکثر عرض  ۹۰و ارتفاع  ۲۰۰سانتیمتر مبلغ  ۲۰۰یورو بعنوان هزینه شرکت در آرت فیر دریافت
خواهد شد .
_هزینه آثار به اندازه حداکثر عرض ۱۵۰و ارتفاع  ۲۰۰سانتیمتر مبلغ  ۳۰۰یورو میباشد .
_برای آثارمجسمه وحجم به ابعاد ۵۰*۵۰سانتیمتر و ارتفاع  ۱۰۰سانتیمتر مبلغ ۲۰۰یورو دریافت خواهد شد .
 برای شرکت در آرت فیر با آثار به ابعاد بزرگتر نیز مقدور می باشد.برای تعیین هزینه می توانید با نماینده نئوآرت گالری خانم سلطانی با شماره تماس ترکیه  ۰۰۹۰۵۳۹۲۳۵۱۲۳۳و یا آقای
محمدزاده با شماره تماس ترکیه  ۰۰۹۰۵۳۵۰۱۷۹۰۵۸وشماره ایران  ۰۹۱۲۳۲۶۱۲۴۶از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی
ارتباط بر قرار کنید.

 تمامی هزینه های شرکت در آرت فیر باید به شماره كارت بانك سپه  5892101061226920 -به اسم حافظ محمدزاده درایران واریز و تصویر فیش واریزی باید به آدرس ایمیل  nidrart@euroexpoart.comارسال گردد.
ماده ：۴شرایط ورود به مسابقه
آثار شرکت داده شده در یورواکسپو از طرف بازدیدکنندگان نمایشگاه امتیاز دهی می شوند که  ۳۰اثر برتر وارد بخش مسابقه می
شوند  ,اثار انتخاب شده از طرف هییت داوران نمایشگاههای روماگنا بررسی و سه اثر مجاز به دریافت جایزه خواهند بود.
ماده ：۵جوایز
صاحبان آثاری که بیشترین امتیاز را کسب کنند جوایز زیر را دریافت خواهند کرد：
_نشان طال ：اهدای غرفه رایگان برای آرت فیر سال ۲۰۱۷
_نشان نقره ：اهدا دو صفحه رایگان تبلیغاتی در مجله هنری ARTandART
_نشان برنز：طراحی و چاپ کاتالوگ از آثار هنرمند به تعداد  ۱۵۰عدد

ماده ：۶تحویل و دریافت آثار
هنرمندانی که آثارشان قابلیت رول شدن را دارد ویا روی مقوا به اندازه حداکثر  ۷۰*۵۰است ،می توانند برای ارسال به خانم
شادی طالیی با شماره تماس  ۰۹۱۰۸۸۸۳۵۴۹به آدرس :تهران ،خیابان فرمانیه ،انتهاي آبكوه چهارم ،آبكوه پنجم ،پالك دو ,
در تاریخ  ۱۵بهمن تحویل دهند و بعد از اتمام نمایشگاه از همین آدرس تحویل بگیرند.
هزینه پست رفت و برگشت  ۶۰یورو می باشد.
هزینه چهارچوب برای آثار رول شده  ۲۰یورو و هزینه قاب شیشه ای برای اثار مقوایی  ۶۰یورو می باشد.
_آثاری که مسئولیت ارسال آن به عهده گروه نیدرا آرت است باید در تاریخ  ۱۵بهمن به آدرس معین شده تحویل گردد.

هنرمندانی که خودشان مایل به ارسال آثارشان هستند ،باید آثارشان را به آدرس مرکز نمایشگاه فورلی آرت فیر بخش نئوآرت
گالری بفرستند:
)Name Surname (Name and surname of the artist
Neoartgallery
C/O
EuroExpoArt
Vernice Romagna Fiere
via Punta di Ferro, 2
Forlì · Italy 47122
_پست آثار باید با اسم هنرمند و به صورت رفت و برگشت تنظیم گردد .
_برگشت آثار  ۱۵_۳روز بعد از اتمام نمایشگاه انجام می شود .

_آثار باید  ۱۰روز قبل از شروع نمایشگاه تحویل داده شود و بعد از اتمام نمایشگاه برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی و یا
صرفه جویی در هزینه  ،باید متناسب با مقررات  ،در بسته بندی آثار از جعبه هایی مناسب که قابلیت استفاده برای برگشت را
داشته باشند استفاده گردد.
_در داخل بسته بندی باید مشخصات هنرمند به همراه آدرس برگشت به همراه تصویر اثر در داخل پاکت قرارگیرد.
_آثاری که توسط خود هنرمند به مرکز آرت فیر تحویل داده میشود باید دو روز قبل از افتتاحیه تحویل و روز پایانی نمایشگاه آن
را دریافت کنند.
ماده ：۷تعهدات
برگزارکنندگان نمایشگاه حداکثر دقت را در حفظ و نگهداری آثار خواهند داشت
در صورت وارد آمدن آسیب در حین ارسال و زمان برگژاری و قبل و بعد از آن نمایشگاه ,سرقت ,آتشسوزی مسییولیتی برعهده
نمیگیرد.
برگزارکنندگان مسئولیت هزینه های پست و گمرک را نمی پذیرند.

ماده ：۸ضمانت اصل (اورجینال ) بودن آثار
هنرمندان متناسب بودن آثار ارایه شده به آرت فیر را با شرایط و ضوابط نمایشگاه و همچنین اصل بودن (اورجینال بودن) اثر را
تضمین می کنند.
ضمایم：
)۱شرکت کنندگان موظف به ارسال تصاویر با فرمت jpg,با کیفیت مناسب برای چاپ و هم چنین اطالعات شناسنامه اثر شامل
عنوان ,اندازه و سال خلق اثر و تکنیک به آدرس ایمیل ( )nidrart@euroexpoart.comمی باشند ,تصاویر و اطالعات
مربوطه به منظور چاپ در کاتالوگ نمایشگاه و در محلهای تبلیغاتی مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد.
)۲کاتالوگ مربوط به آثار شرکت داده شده در نمایشگاه به هنرمندان هم داده خواهد شد ,هنرمندان می توانند با در خواست از
پیش و پرداخت  ۱۵یورو به ازای هر کاتالوگ اضافی ,بیش از یک کاتالوگ دریافت کنند.
)۳با شرکت در در یورو اکسپوآرت ,هنرمندان به صورت رایگان به عضویت اتحادیه فرهنگی هنری  neoartgalleryدرخواهند
آمد.

