
توافق قرض گیری
 

بین ...................... و ..........................

عنوان نمایشگاه:............
مکان نمایشگاه: ..................................................................................................................................................
تاریخ های نمایشگاه: .........................................................................................................................................

مدت زمان قرض گیری: )تاریخ ها از زمان برداشتن تا بازگرداندن اثر هنری(.....................................

تعداد آثار مرتبط با این قرض:

1. قرض دهنده
نام:.....................................

آدرس: .............................................................................................................................................................
تلفن: ........................................................................................................

ای-میل: .........................................................................................................

فرم دقیقی که در آن نام قرض دهنده قرار است در کاتالوگ و/یا برچسب نمایشگاه ظاهر شود:

2. توصیف اثر هنری
نام هنرمند: ...................................................
عنوان:..............................................................
تاریخ:.............................................................

رسانه:........................................................................

ابعاد )ارتفاع * عرض * عمق؛ بدون قاب(: ]سانتیمتر یا اینچ را مشخص کنید[.............................................
قابدار؟: ]در صورت پاسخ مثبت، به همراه ابعاد توصیف نمایید[..................................................

در صورت وجود بیش از یک اثر هنری، لیست جداگانه ای ضمیمه کنید

3. شرایط اثر هنری
به صورت مختصر شرایط اثر هنری را توصیف نمایید:...........................................................................................................
هرگونه شرایط خاص جابجایی را توصیف نمایید:..................................................................................................................

ایــن مــورد مشــخص اســت کــه اثــر هنــری در حالــت اصلــی خــود بازگردانــده خواهــد شــد مگــر آن کــه تمهیــدات دیگــری 
در متــن بیــان شــده باشــد.

4. بازتولید
آیا می توانید عکس های باکیفیت بازتولیدی یا اسکن های دیجیتالی از اثر ارائه کنید؟ ..............

در صورت پاسخ منفی، آیا اجازه می دهید از اثر عکس برداری شود؟..........................
گالــری ...................... دارای حــق بازتولیــد تصویــر از ایــن قــرض گیــری در رســانه هــا، تبلیغــات، وب ســایت گالــری )وضــوح 
پاییــن( و کاتالــوگ نمایشــگاه خواهــد بــود. تجلیــل قــرض دهنــده در رابطــه بــا بازتولیــد همانــی خواهــد بــود کــه در شــماره 

1 بیــان شــده مگــر آن کــه توصیــه دیگــری بــه گالــری بیــان شــده باشــد. 

5. بیمه
ارزش بیمه اثر هنری: ................ تومان
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6. نقل و انتقال
آدرس برداشتن و بازگرداندن اثر هنری..............................................................................
تماس برای برداشتن/بازگرداندن اثر هنری:.....................................................................

آیا اثر دارای جعبه بندی است؟ درصورت پاسخ مثبت، ابعاد بیان شوند....................................................................................
آیا الزامات خاصی در رابطه با حمل و نقل وجود دارد؟....................................................................................

اثر به آدرس باال منتقل خواهد شد مگر آن که خالف آن بیان شود.

امضا نشان دهنده پذیرش شرایط این قرض گیری به صورت بیان شده در باال است:

قرض دهنده:......................................................................
تاریخ: .................................................................................

برای )نام گالری(...........................................
نام: .......................................

تاریخ:.....................................................
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