STATUT
Minigalerie
při KaSC ŠKOLA,
V Dolním Žukově
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Statut Minigalerie při KaSC ŠKOLA v Dolním Žukově (dále minigalerie) vymezuje
poslání, cíle a základní zásady jejího provozu. Minigalerie má sídlo v objektu KaSC ŠKOLA
v Dolním Žukově, na adrese Český Těšín - Dolní Žukov, Pod Zvonek 115.
Čl. 2
Poslání a cíle minigalerie
Posláním minigalerie je:
 Umožňovat amatérským tvůrcům prezentaci svých děl v kultivovaném a
specializovaném prostředí
 Prezentovat díla amatérských tvůrců ze škol, klubů a tvůrčích institucí působících na
území města Český Těšín a jeho okrajových částí
 Seznamovat návštěvníky s tvorbou regionálních a příhraničních amatérských tvůrců





Cílem minigalerie je:
Poskytnout občanům města Český Těšín i širšího, také příhraničního, regionu
pohled na současné výtvarné umění s důrazem na tvorbu mladých a méně známých
tvůrců
Vzbudit u veřejnosti zájem o současné umění
Humanizovat společenské prostředí města
Prostřednictvím výstav rozvíjet neformální styky s jinými tvůrčími subjekty

Prezentace autorské tvorby je uskutečňována prostřednictvím individuálních,
kolektivních nebo tematických výstav ze všech oblastí umění.
Čl. 3
Rada minigalerie
Výstavní program minigalerie je sestavován a odborně garantován Radou
minigalerie (dále jen Radou minigalerie) čítající nejméně tři členy. Radu jmenuje
vedoucí KaSC Škola. Rada minigalerie vždy nejpozději do 31.května každého
kalendářního roku sestaví program minigalerie na nadcházející kalendářní rok a zašle
jej na vědomí vedoucímu KaSC Škola.








Čl. 4
Provoz minigalerie
Provoz minigalerie zajišťuje KaSC Škola Dolní Žukov:
Pořizuje základní výstavní fundus (závěsný systém a výstavní panely na uchycení
klipů, výstavních rámů a obrazů a podle potřeby) a finančních možností tento
výstavní fundus rozšiřuje a udržuje
Hradí nezbytný pomocný materiál pro výstavy (kancelářský papír, čistící prostředky a
pod.)
Prostřednictvím vedoucího KaSC Škola zajišťuje a hradí tisk propagačních letáčků,
plakátků k výstavám a jejich vyvěšení
Zajišťuje prostřednictvím MěK Český Těšín propagaci výstav v médiích
Zajišťuje úklid prostor galerie
V ostatních záležitostech se postupuje v souladu se všeobecnými podmínkami pro
provoz minigalerie, na základě písemné dohody o uskutečnění výstavy

Čl. 5
Úhrada nákladů minigalerie
Celková výše finanční podpory minigalerie se odvozuje od finančních možností na
příslušný kalendářní rok a je hrazena z rozpočtu MěK Český Těšín.
Čl. 6
Povinnosti vystavujícího







Vystavující:
Předkládá Radě minigalerie konvolut fotografií a dokumentace k plánované výstavě
Zodpovídá za výstavní kolekce včetně odpovídající adjustace výtvarných děl
Zajišťuje instalaci výstavy
Zajišťuje přípravu textu pro tisk propagačních materiálů včetně fotografických
předloh
Souhlasí se zveřejněním vystavených prací v tisku a jiných médií v souvislosti
s články a pořady propagujícími výstavu, s ohledem na tzv. „autorský zákon“.
Zajišťuje demontáž a případné balení exponátů pro převoz

Čl. 7
Pojištění
Vlastní exponáty nejsou v průběhu výstavy samostatně pojištěny ani nejsou kryty
obecnými pojistnými smlouvami instituce.
Čl. 8
Platnost statutu
Tento statut vstupuje v platnost dnem podpisu.
V Českém Těšíně, dne 6.1.2012

Vedoucí KaSC Škola v.r.

zástupce Rady minigalerie v.r.

