#paperBcn2018

Bases de participació
1. El paper de l'Art (#paper Barcelona) és un esdeveniment col·lectiu especialitzat en
el paper, amb base a diverses galeries d’art, organitzat per Gothsland Art i Cultura,
SL”. El #paper Barcelona celebra un concurs gratuït a Barcelona, entre els visitants
dels espai participants.
2. El premi del concurs és un viatge cultural de cap de setmana a una ciutat suïssa
per 2 persones.
3. La vigència participació es desenvoluparà entre el 24 d’abril i el 24 de maig de
2018. El dissabte 26 de maig de 2018 se celebrarà el sorteig.
4. Les galeries que estiguin interessades a participar al #paper Barcelona hauran
d'omplir el formulari i presentar la documentació requerida dins el termini indicat.
Un cop finalitzat el període d'inscripció, un comitè assessor examinarà els projectes
presentats per les galeries d’art per garantir la qualitat del projecte.
El comitè assessor valorarà els projectes que presentin una programació de qualitat,
amb exposicions monogràfiques o col·lectives i amb un discurs narratiu en
coherència amb la resta de projectes presentats.
5. El llistat final de les galeries que participaran a la 5a edició del #paper Barcelona
serà publicat a la pàgina web i es comunicarà per correu electrònic als responsables
dels espais.
6. Les galeries participants hauran de col·laborar amb l'organització del #paper
Barcelona per garantir el correcte funcionament de l'esdeveniment.
7. Procediment d’inscripció: Les galeries d’art interessades a participar al #paper
Barcelona 2018 han d'omplir el present formulari fins al divendres 16 de febrer de
2018 . Per completar correctament la inscripció, s'haurà d'efectuar el pagament de
900€ + IVA (750 € + IVA pels espais participants a l’edició 2017) mitjançant
transferència bancària al següent IBAN
Gothsland Art i Cultura, SL
Caixabank
ES02 2100 3046 8522 0033 8158
El comprovant de pagament s'haurà d'enviar a info@elpaperdelart.cat
El pagament de la quota de participació és requisit indispensable per tramitar la
sol·licitud i no es retornarà als espais que finalment no formaran part del projecte.
8. Es triarà per votació popular la millor exposició mitjançant la casella corresponent,
dintre dels passaports que facilita l’organització. La galeria més votada tindrà un
descompte del 100% en la següent edició del #paper Barcelona.
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9. Els espais participants es comprometen a fer-se càrrec de totes les gestions i
despeses associades a la producció del projecte expositiu presentat.
10. Cadascun dels espais participants haurà de facilitar a l’organització i dins dels
terminis, la informació i material gràfic sobre l’exposició amb finalitats de la seva
difusió.
11. Els espais participants hauran de tenir les exposicions enllestides dimarts, 24
d’abril de 2018 i inauguraran les exposicions del #paper Barcelona conjuntament. La
data prevista d’inauguració és el dijous 26 d’abril de 2018.
12. L’organització s’ocuparà de la gestió, coordinació, producció i difusió de
l’esdeveniment. L’organització presentarà un programa d’activitats paral•leles per
enriquir la programació de les galeries, amb la complicitat de museus, fundacions i
centres d’art. L’organització planificarà el programa de visites mitjançant el
passaport de l’art.
13. Els passaports es podran adquirir gratuïtament en cadascun dels establiments
del #paper fins a la fi d'existències (1.000 unitats). Només es permet participar amb
un passaport per persona.
14. L’organització es reserva el dret de modificar, diferir, escurçar o anul·lar el sorteig
sense haver d'al·legar cap causa, sense que hi hagi preavís, i sense assumir cap
responsabilitat de qualsevol naturalesa que fos.
15. Els participants autoritzen la inclusió en el fitxer de les dades pròpies i
garanteixen que disposen de l’autorització dels tercers implicats per facilitar les seves
dades personals a l’organització per a la finalitat indicada, i en tot cas respondran de
qualsevol reclamació derivada de l’incompliment d’aquesta garantia. L’organització
en cap moment cedirà a tercers les dades personals del fitxer. D’acord amb la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els afectats podran exercir els seus drets
d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició posant-se en contacte per escrit amb
l’organització (Gothsland Art i Cultura, SL Consell de Cent, 331 · 08007 Barcelona)
indicant clarament l’objecte de la sol•licitud, juntament amb nom i cognoms i amb
còpia del D.N.I. / passaport o N.I.E.
16. La participació en el #paper Barcelona suposa l’acceptació d’aquestes bases en
tots els seus termes

