Pogoji sodelovanja (Projektni prostor MAO 2018)
1. Pri izboru imajo prednost novejši projekti, ki še niso bili predstavljeni ali objavljeni drugod.

2. MAO za realizacijo projekta zagotavlja:
- razstavni prostor v času postavljanja, odprtja in podiranja razstave z obratovalnimi stroški
(postavljanje razstave je mogoče 7 dni pred otvoritvijo, podiranje 3 dni po zaprtju razstave med 8. in 18. uro ter ob
koncu tedna med 10. in 18. uro; razstava bo odprta od torka do nedelje med 10. in 18. uro),
- osnovno tehnično pomoč in opremo pri postavitvi in podiranju razstave
(tehnik MAO je na voljo avtorjem/izvajalcem 2 delovna dneva pred otvoritvijo in en delovni dan po zaprtju med 8.
in 16. uro),
- izposojo osnovne avdiovizualne opreme v okviru zmožnosti in razpoložljivosti (po predhodnem dogovoru),
- promocijo razstave (objava na spletni strani, facebooku ter v novičniku MAO),
- izdelavo celostne grafične podobe Projektnega prostora MAO 2018 (e-vabilo, zunanje označitve),
- dežurstvo in pripravo ozvočenja za otvoritev,
- produkcijska sredstva v višini 1500,00 EUR (bruto).

3. Obveznosti izbranega prijavitelja/razstavljavca:
- jamči za realizacijo razstave v dogovorjenem roku in se zavezuje, da brez soglasja MAO ne bo koreniteje
spreminjal v prijavi navedenega načina ali vsebine predstavitve,
- predloži načrt postavitve ter priskrbi eksponate, razstavno konstrukcijo in avdiovizualno gradivo za razstavo,
- uskladi morebitne dodatne zunanje označitve (kolofon, plakati idr.) z MAO in s celostno grafično podobo
Projektnega prostora MAO 2018,
- priskrbi opis razstave (1800 znakov brez presledkov) in vsaj eno fotografijo za namene promocije,
- v objavah navaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje kot koproducenta razstave ter ustrezno uporablja logotip
MAO,
- gradivo za objavo pošlje v predhodno potrditev MAO,
- dostavo gradiva in postavljanje razstave izvaja v koordinaciji z MAO, tako da delo in obiski v MAO potekajo
nemoteno,
- poskrbi za zavarovanje predmetov, če je to potrebno,
- zagotavlja, da ne bo uporabljal vnetljivih materialov in/ali naprav, ki lahko povzročijo požar ali kakršno koli drugo
materialno škodo ali so nevarni za obiskovalce,
- jamči, da bo vse besedilno in avdio gradivo na razstavi na voljo tudi v slovenskem jeziku,
- v času odprtja izvede najmanj 2 dogodka za javnost (npr. vodstvo/predstavitev in/ali delavnice),
- dovoljuje, da MAO uporablja vizualno gradivo z razstave za promocijo programa,
- po končani razstavi povrne prostor v prvotno stanje.

4. Razpisani termini:

5. april–20. maj 2018

7. junij–15. julij 2018

26. julij–9. september 2018

20. september–4. november 2018
5. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na elektronski naslov nikola.pongrac@mao.si do vključno 25.
februarja 2018.
6. Z oddano prijavo prijavitelj potrjuje, da se strinja s pogoji sodelovanja in jih bo pri realizaciji projekta upošteval.
7. Sodelovanje med izbranim prijaviteljem in MAO se začne s podpisom pogodbe.
8. Izbor komisije je dokončen. Komisija ni dolžna podati dodatnega vsebinskega pojasnila o izboru.

