ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА”
Столична община
София 1000, пл. "Славейков" №4, ет.4, тел: 02/988 20 08, факс: 02/986 20 99, http://artsofia.bg/bg

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПОСТАМЕНТИ
В „ГАЛЕРИИ НА ОТКРИТО” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1. Темата на изложбата трябва да носи интересна информация за столичани и гостите на
София.
2. ИЗЛОЖБАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА БЪЛГАРСКИ И
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
3. Заявления за ползване на постаментите се подават в Дирекция „Култура”.
4. Предложенията се разглеждат и одобряват в Дирекцията след което се включват в
графика на „Галерии на открито”.
5. Таблата сe отпечатват на материал, който е устойчив на влага, вода и високи
температури. Разпечатките се ЛАМИНИРАТ задължително. НЕЛАМИНИРАНИ ПАНА
НЕ СЕ МОНТИРАТ!
6. При отпечатването на изложбата задължително се спазват размерите и брой табла за
съответната локация.
7. Задължително е наличието на две уводни табла от двете страни, които въвеждат в
изложбата.
8. Гербът на София присъства задължително на таблата.
9. Логата на спонсори не заемат повече от 15% от общата площ на табло със снимки и
35% от общата площ на уводно табло.
10. Организаторът на изложбата се задължава да подменя до 24 часа повредените и
паднали табла.
11. Продължителността на една изложбата е 14 дни.
12. Монтажът и демонтажът се извършва и контролира от Дирекция „Култура”
Дирекция „Култура” предоставя коректните запазени знаци в подходящ формат и
правилата за използването им.
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ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА” ИМА ПРАВО ДА ОТМЕНИ ИЗЛОЖБА ПРИ НЕСПАЗВАНЕ
НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
Размери:
1.

„Мост на влюбените” – НДК

177 см ширина / 122 см височина – 30 бр. двустранни постаменти – 60 бр. фотографии
2.

Градска градина

120,5 см /120,5 см, размер на видимата част 120/120 см
14 бр. двустранни постаменти – 28 бр. фотографии
3.

Парково пространство пред НДК, в близост до Лятното кино

105 см ширина/ 80 см височина
14 бр. двустранни постаменти – 28 бр. фотографии
4.

Градина „Кристал”

120,5 см/ 120,5 см, размер на видимата част 120/120 см
14 бр. двустранни постаменти – 28 бр. фотографии
Подходящите материали за печат са:
1. Полипропиленово фолио за печат с ЛАМИНАТ, подходящо за директно закачане
към клипс рамките, устойчиво на високи температури, влага и вода.
2. Фотохартия, ЛАМИНИРАНА двустранно с минимум 30µ гланц/мат ламинат, за да
бъде устойчива на влага и на лоши метеорологични условия. Подходящо за
директно закачане към клипс рамките.
Неламинирани пана не се монтират!
Печат с фотографско качество с резолюция - минимална 3000x4500 pix на 100dpi и
препоръчителна максимална резолюция 4700x7000 pix на 100 dpi
Лице за контакт:
Ивана Пасева – главен експерт в Дирекция „Култура”, 0884 900 881, 02 9862278
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