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1. ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1 Δικαίωμα υποβολής Αίτησης έχουν οι γκαλερί με δικό τους εκθεσιακό χώρο και συνεχή
εκθεσιακή δραστηριότητα μέσα στον χρόνο.
1.2 Οι γκαλερί που λειτουργούν για λιγότερο από δύο χρόνια έχουν τη δυνατότητα υποβολής
Αίτησης μόνο για περίπτερα 20 τ.μ.
1.3 Με την αποστολή της Αίτησης η γκαλερί δεσμεύεται ρητά για τη συμμετοχή της στην ARTATHINA, εφόσον επιλεγεί.
1.4 Η Αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ART-ATHINA το
αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2018.
1.5 Μόνον οι Αιτήσεις που περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και το αντίστοιχο
συνοδευτικό υλικό θα εξεταστούν από την Επιτροπή Επιλογής.
1.6 Η συμμετοχή στην έκθεση αποφασίζεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι απαντήσεις για τη
συμμετοχή στην ART-ATHINA 2018 θα σταλούν έως τις 30 Μαρτίου 2018.
2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
2.1 Ο Εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διαφορετικό μέγεθος περιπτέρου από τα
προτεινόμενα, αλλά ο Οργανωτής δεν εγγυάται την παραχώρησή του σε περίπτωση μη
διαθεσιμότητας χώρου.
2.2 Μετά την υποβολή της Αίτησης, ο Εκθέτης δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το μέγεθος
του περιπτέρου.
2.3 Μετά την αποδοχή συμμετοχής, ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του μεγέθους
του περιπτέρου για πρακτικούς λόγους, κατόπιν ενημέρωσης του Εκθέτη.
2.4 Ο Εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει γωνιακό περίπτερο, με το επιπλέον προβλεπόμενο
κόστος, αλλά ο Οργανωτής δεν εγγυάται την παραχώρησή του σε περίπτωση μη
διαθεσιμότητας.
2.5 Η χωροθέτηση των περιπτέρων γίνεται με ευθύνη του Οργανωτή.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
3.1 Σε περίπτωση που η γκαλερί γίνει αποδεκτή για συμμετοχή στην έκθεση, ο Εκθέτης θα
λάβει σύμβαση την οποία οφείλει να επιστρέψει υπογεγραμμένη έως τις 13 Απριλίου 2018,
καταβάλλοντας ταυτόχρονα ως προκαταβολή το 30% του συνολικού ποσού .
3.2 Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε δύο δόσεις:
ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 30% του συνολικού ποσού έως τις 11 Μαΐου 2018
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 40% έως την 1 Ιουνίου 2018

Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή ενός Εκθέτη σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής.
4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του, ο Εκθέτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής των
καταβεβλημένων ποσών.
Αποδέχομαι τους όρους της αίτησης συμμετοχής :

