Colectivo Faneca
Asociación cultural sen animo de lucro
Rúa Joaquín Loriga 9 - 36203 - Vigo
G-01908037
colectivofaneca@gmail.com
www.colectivofaneca.org

BASES DA PARTICIPACIÓN
• O formato das obras deberá ser como máximo de tamaño 60 x 39 cm terán que entregarse en sobres
plastificados con nome do artista e as características técnicas da obra, no anverso deberán levar un
cartón duro para a súa protección. O número máximo de obras por artista será de 60 e de 3 copias por
exemplar. Presentar unha folla de préstamo coas obras entregadas para asinar polas dúas partes.
• O espazo CUBO estará habilitado para obras especiais / singulares que excedan o formato fornecido. Os
artistas participantes poden presentar unha obra e terá que incluíla no dossier de participación.
• O prezo máximo de venta o público non superará os 300 €, mais daremos prioridade ás de prezo
moderado que facilite a súa venda polo ben de todas e todos.
• A venda das obras correrá a cargo da organización. As/os artistas deberán aboar 40 € en concepto de
participación e o 20% do importe de cada obra vendida.
• As datas do mercado serán as seguintes:
Venres 18 de Decembro de 17:30 a 21:00 h.
Sábado 19 de Decembro de 11:00 a 14:00 e de 17:30 a 21:00 h.
Luns 21 de Decembro de 17:30 a 21:00 h.
Martes 22 de Decembreo de 17:30 a 21:00 h.
Mércores 23 de Decembro de 17:30 a 21:00 h.
Xoves 24 de Decembro de 11:00 a 14:00 h. e de 17:30 a 20:00 h.
• Para poder participar deberás enviarnos un dossier en PDF co teu traballo ao correo
colectivofaneca@gmail.com (o nome do arquivo deberá ser o teu nome) e máis o formulario de
inscrición. Responderemos a túa solicitude o día 2 de decembro para informarche de se a túa proposta
foi admitida.
• A obra deberá ser entregada entre o 7 e o 11 de Decembro e no mesmo momento poderá pagarse a
cuota de participación.
Obras de pequeno formato en alga clases e talleres (Ronda de Don Bosco, 37, Vigo) de 10:00 a
13:30 h. e de 17:00 a 20:00 h.
Outras obras en CUBO (Rúa Doutro Cadaval 17B) de 18.00 a 20.00 h
Para calquera dúbida ou consulta, podedes pórvos en contacto connosco por medio do correo electrónico do
Colectivo (colectivofaneca@gmail.com) e contestarémosche o antes posible.
Agradecemos que difundades a información ás persoas que poidan estar interesadas.
Saúdos FANECAS!

www.algaclases.com

www.cubovigo.com

www.muta.gal

Lonxa de Arte - Formulario de inscrición
Quero participar na Lonxa de Arte

Nome e apelidos
Enderezo
Cidade
Provincia
DNI

C.P.
Teléfono

Mail

Quero presentar unha obra de gran formato no espazo CUBO
Nome do arquivo
Formato
Técnica

Acepto as condicións de participación

Borrar formulario

