ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA a VÝSTAVNÍ PODMÍNKY pro 15. ročník PPM BRNO
21. – 23. 4. 2023
Vystavovatel – GALERIE, KLUB

JEDNOTLIVEC

Fakturační a kontaktní údaje (pokud jsou jiné než fakturační)
Název klubu:
Jméno:

Příjmení:

Adresa:
Stát:

Webové stránky:

Telefon:

E-mail:

IČO (pokud máte)

Bank. spojení:

VÝSTAVNÍ A JINÉ POPLATKY
SAMOSTATNÉ quilty

GALERIE autora nebo klubu

x

●

1 quilt 500,- Kč/ks + 21 % DPH

výstavní plocha 150,- Kč/m2 + 21 % DPH
objednávám m2:

x

každý další quilt od téhož autora 400 Kč/ks + 21 % DPH

●

panel Octanorm 600,- Kč/ks + 21 % DPH
objednávám ks:
Uvedená cena je vč. 1 stolu, 2 židlí a 2 vystavovatel. průkazů.

Definitivní tvar a velikost galerie před zasláním faktury k úhradě potvrdí a odsouhlasí písemně organizátor výstavy.

QUILTY:
vyzvednu po skončení výstavy

poštou jako „Balík do ruky“ v rámci ČR
(poštovné a balné 200,- Kč + 21 % DPH)

poštou na Slovensko
(poštovné a balné 300,- Kč + 21 % DPH)
Při zpětném zasílání quiltu lze zaslat max. 2 quilty v jedné zásilce. Celková cena za poštovné pro zaslání více quiltů bude vykalkulována po obdržení
přihlášek na všechny quilty autora či klubu.

Exponát č. 1

KATEGORIE

Přiložte, prosím, k přihlášce celkové foto díla a foto některého zajímavého detailu.

ENERGIE

SVATEBNÍ PRSTENY

Název exponátu
Česky:

Spoluautor
Jméno:

Anglicky:

Příjmení:

Rok vzniku:

Stát:

Rozměry (š x v):

Web.str.:

Použitá technika:

Telefon:

Typ šicího stroje:

E-mail:

ČESKÝ QUILT
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Exponát č. 2

KATEGORIE

Přiložte, prosím, k přihlášce celkové foto díla a foto některého zajímavého detailu.

ENERGIE

SVATEBNÍ PRSTENY

Název exponátu
Česky:

Spoluautor
Jméno:

Anglicky:

Příjmení:

Rok vzniku:

Stát:

Rozměry (š x v):

Web.str.:

Použitá technika:

Telefon:

Typ šicího stroje:

E-mail:

Exponát č. 3

KATEGORIE

Přiložte, prosím, k přihlášce celkové foto díla a foto některého zajímavého detailu.

ENERGIE

SVATEBNÍ PRSTENY

Název exponátu
Česky:

Spoluautor
Jméno:

Anglicky:

Příjmení:

Rok vzniku:

Stát:

Rozměry (š x v):

Web.str.:

Použitá technika:

Telefon:

Typ šicího stroje:

E-mail:

Exponát č. 4

KATEGORIE

ČESKÝ QUILT

Přiložte, prosím, k přihlášce celkové foto díla a foto některého zajímavého detailu.

ENERGIE

SVATEBNÍ PRSTENY

Název exponátu
Česky:

Spoluautor
Jméno:

Anglicky:

Příjmení:

Rok vzniku:

Stát:

Rozměry (š x v):

Web.str.:

Použitá technika:

Telefon:

Typ šicího stroje:

E-mail:

Exponát č. 5

KATEGORIE

ČESKÝ QUILT

ČESKÝ QUILT

Přiložte, prosím, k přihlášce celkové foto díla a foto některého zajímavého detailu.

ENERGIE

SVATEBNÍ PRSTENY

Název exponátu
Česky:

Spoluautor
Jméno:

Anglicky:

Příjmení:

Rok vzniku:

Stát:

Rozměry (š x v):

Web.str.:

Použitá technika:

Telefon:

Typ šicího stroje:

E-mail:

ČESKÝ QUILT
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TÉMATA SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ A VÝSTAVNÍ PODMÍNKY PPM BRNO 2023
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: Veletrhy Brno, a.s.
ART DIRECTOR: Ing. Jana Štěrbová
Mezinárodní textilní výstavy 15. PPM Brno Quilt Show se autoři mohou zúčastnit se svými textilními pracemi = quilty (třívrstevná textilie
spojená prošíváním).
PODMÍNKY SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:
Soutěž kreativní: téma ENERGIE, kreativní výzva, důraz na zpracování tématu z různých aspektů, třívrstvý quilt libovolnou technikou musí
být originálním designem autora. Rozměry 75-95 cm šíře a 100-120 cm výška (bez další tolerance!). Zadní strana musí mít tunel pro
zavěšení v šíři nejméně 8 cm, quilt musí být označení jménem autora, názvem quiltu, rokem vzniku.. Soutěž o věcné ceny, hodnocení
provede odborná mezinárodní porota (zahraniční galeristé, lektoři a certifikovaní porotci).
Soutěž klasická: téma SVATEBNÍ PRSTENY, třívrstvý quilt, rozměr 140-200 x 140-200 cm (10 % tolerance), v ploše quiltu bude nejméně 9
bloků "Svatební prsten" šitých z dílků podle šablony nebo technikou šití na papír. Quilt bude z rubové strany opatřen tunelem na pověšení
v šíři min. 8 cm a vizitkou s názvem quiltu, jménem autora (autorů), rokem vzniku. Soutěž o věcné ceny, hodnocení provede odborná
mezinárodní porota (zahraniční galeristé, lektoři a certifikovaní porotci).
Soutěž návštěvnická: obecná kategorie ČESKÝ QUILT je otevřená pro jakékoliv práce, které splňují definici quiltu a nepřesahují maximální
celkovou velikost 220 x 220 cm. Soutěž je dotovaná věcnými cenami a je hodnocena hlasováním návštěvníků výstavy.

Všechny exponáty musí odpovídat zásadám autorského zákona.
AUTOR = jednotlivec či skupina autorů, případně klubová práce.
Každý quilt MUSÍ mít vlastní přihlášku a musí být uzpůsoben pro vystavení na panelu (tj. na zadní straně musí být našitý min. 8 cm široký
tunel na zavěšení). Při nedodržení podmínek si organizátor vyhrazuje právo exponát odmítnout, nevystavit či přeřadit do jiné kategorie.
Další informace: ppmbrno@bvv.cz, iklugarova@bvv.cz / tel.: 606 763 596
Organizátor si vyhrazuje na základě rozhodnutí Art directora výstavy právo přeřadit quilt do jiné kategorie, pokud práce nebude splňovat
předepsaná soutěžní kritéria.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK do 10. 3. 2023
ODEVZDÁNÍ hotového quiltu nejpozději do 7. 4. 2023
Quilty zasílejte na adresu: Veletrhy Brno, a.s., Irena Klugarová, Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO

Přihlášku prosím vyplňte a společně s fotografiemi zašlete emailem na: iklugarova@bvv.cz.
Vyčkejte na zaslání faktury pro úhradu výstavního poplatku. VS bude číslo faktury. Zaplacením poplatku získává autor nárok na uveřejnění
svého jméno a zadaného webu v sekci vystavovatelů na webu PPM.
Podáním přihlášky souhlasím s fotografováním vystaveného díla a použitím jeho fotografií k propagačním účelům výstavy PPM QUILT
SHOW Brno.
Beru na vědomí, že s mými osobními údaji bude nakládáno dle aktuálních předpisů GDPR.
Svým podpisem akceptujete Výstavní podmínky.

V

……………………………………………

dne

………………………………………….

Podpis

………………………………………………….………..

Podpisem dáváme společnosti Veletrhy Brno, a.s., souhlas s tím, aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., využila výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby
šíření svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (pokud nesouhlasíte, souvětí přeškrtněte).
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