CONDICIONS GENERALS PER A SOL·LICITAR L’EXPOSICIÓ
HISTÒRIES I CAMINS. Passeig literari pels camins pirinencs
L’entitat sol·licitant de l’exposició assumeix les següents condicions generals:
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), és el propietari de l’exposició HISTÒRIES I CAMINS.
Passeig literari pels camins pirinencs i es compromet a realitzar el préstec del material que forma
part de l’exposició en perfectes condicions per a que sigui exhibit i se’n faci difusió.
2. L’entitat sol·licitant es compromet a vetllar per la integritat i conservació del material objecte del
préstec i es fa responsable de la custòdia des que les retira del magatzem de Tremp (Pg. Pompeu
Fabra, 21) fins que les retorna al mateix lloc. En cas de pèrdua o danys del material prestat,
l’entitat sol·licitant es farà càrrec del cost de la reparació i el pagament de la factura corresponent.
3. L’entitat sol·licitant s’ha de fer càrrec de les despeses de:

•

transport i muntatge de les peces (en les condicions adequades)

•

manteniment de l’exposició i del seu embalatge

•

qualsevol altra despesa de caràcter extraordinari no prevista en aquest document

4. L’espai on s’ubiqui l’exposició ha de ser:
•

a cobert

•

accessible per a persones amb la mobilitat reduïda

•

amb les condicions necessàries per a una exhibició correcta

•

amb les condicions de seguretat per a considerar l’exposició ben custodiada

5. La duració del préstec és des de la recollida del material a la dependència prestatària fins a la
devolució al mateix lloc, llevat que per la concurrència de circumstàncies extraordinàries l’IDAPA
reclami les peces objecte del préstec abans de finalitzar el termini de l’exposició.
6. L’entitat sol·licitant s’ha d’ocupar de les activitats de difusió i ha de fer constar en un lloc visible
que l’exposició ha estat cedida per l’IDAPA, del Departament de Territori i Sostenibilitat.
7. L’entitat sol·licitant ha d’enviar al contacte establert per l’IDAPA un recull fotogràfic en format
digital de l’exposició muntada, que es podrà utilitzar per fer-ne difusió al web www.sompirineu.cat.
La vigència d’aquestes normes és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes condicions generals seran resoltes,
en primer instància, entre les parts de mutu acord i de forma amistosa, i en darrer terme, davant la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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FITXA DE SOL·LICITUD DE L’EXPOSICIÓ
Entitat sol·licitant:

Persona responsable (nom i cognoms, càrrec, DNI, contacte (adreça electrònica i telèfon):

Lloc o sala d’exhibició (i adreça):

Nombre de dies en què volen disposar de l’exposició:

Data de recollida del material de l’exposició:

Data de retorn del material de l’exposició:

Signatura de la persona responsable
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Data
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