
TALO TÄYNNÄ TAIDETTA -teosvälitys 3.12.–21.12.
Avoinna: ma–to 12–18, pe–su 12–16 ja itsenäisyyspäivänä ma 6.12. 12–16.
Seuran jäsenet voivat tuoda tilaisuuteen 1–5 ripustusvalmista teosta koosta riippuen:
 • 1–5 pientä teosta, joiden koko on alle 80 cm / sivu (kehykset mukaan lukien), tai
 • 1–2 isoa teosta, joiden koko on 80–150 cm / sivu, tai
 • 1 ison teoksen (max. 150 cm / sivu) ja 1–2 pientä (alle 80 cm /sivu).

Huom! Lainaamossa olevia teoksia ei voi siirtää Talo täynnä taidetta -teosvälitykseen.

1. Merkitse jokaisen teoksen taakse oma nimesi ja teoksen nimi. 
2. Täytä ilmoittautumislomake. Jos teoksesi EI ole lainattavissa tai ostettavissa osamaksulla, laita rasti ko. teoksen kohdalle.
3. Täytä jokaista teosta varten pieni teostietolappu selkeällä käsialalla. HUOM! Täytä oikeat pikkulaput sen mukaan, oletko alv:llinen vai et.

Kuukausierä määräytyy teoksen hinnan mukaan seuraavasti: 
1 € – 199 €: 10 €/kk  900 € – 1199 €: 40 €/kk 2000 € – 2999 €: 100 €/kk 
200 € – 499 €: 20 €/kk 1200 € – 1499 €: 50 €/kk 3000 € – 4499 €: 150 €/kk 
500 € – 899 €: 30 €/kk 1500 € – 1999 €: 70 €/kk 4500 € – 5999 €: 200 €/kk 
Yli 6000 € sop. mukaan (maksuaika enintään 30 kk)

Taiteilija valtuuttaa seuran myymään tai lainaamaan teokset nimissään ja lukuunsa ja perimään ostohinnasta myyntiprovisionaan 35 % 
(sis. alv 24 %). Seura ei vakuuta teoksia. 

TEOSTEN TUONTI MÄLTINRANTAAN: ke 30.11. klo 12–15.
TEOSTEN NOUTO MÄLTINRANNASTA: ke 21.12. klo 18–19 tai to 22.12. klo 9–13. 
Noutamattomista teoksista perimme säilytysmaksua 10 € / alkava kuukausi.

HUOM!
 • Jos teoksesi on herkkä tai sen ripustaminen on muuten haasteellista, tule ripustamaan teoksesi torstaina 1.12., 
 kun olemme määritelleet teoksellesi paikan.
 • Huolehdithan, että teoksissasi on asianmukainen ripustus ja kehystys on ammattimainen, jotta pystymme ripustamaan teoksesi. 
 • Emme laita esille teoksia, joista ei ole tehty ilmoittautumislomaketta ja teostietolappuja, tai joista puuttuvat hintatiedot 
 tai joiden tiedot ovat muuten olennaisesti puutteelliset.

Ilmoittautumislomake: TALO TÄYNNÄ TAIDETTA -teosvälitys 3.12.–21.12. 

Taiteilija: _______________________________________  Y-tunnus (vain jos olet alv-rek.):_______________________

Pankkitilin numero: FI_____________________________       
             
TEOKSEN NIMI (+ VEDOSNRO)  VUOSI  TEKNIIKKA   HINTA

Rasti tähän, jos 
TEOS EI OLE 
LAINATTAVISSA


