8η Έκθεση Ερασιτεχνικής Οργανοποιίας – www.luthier.gr
Η 8η έκθεση διοργανώνεται από το φόρουμ μας την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου.
Γενικές Πληροφορίες
- Τόπος: Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου (Κωνσταντινουπόλεως και Σολωμού, Μοσχάτο).
www.facebook.com/pages/Πολιτιστικό-Κέντρο-Μοσχάτου/277736625679579

- Ώρες Λειτουργίας (για το κοινό): Κυριακή 3 Νοεμβρίου 10:30 -15:00
(Ώρα Προσέλευσης εκθετών: 10:00)
Δήλωση συμμετοχών 8ης Έκθεσης Ερασιτεχνικής Οργανοποιίας
1. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μέσω του φόρουμ (www.luthier.gr ), με αποστολή
προσωπικού μηνύματος ή email στη οργανωτική επιτροπή (μέλη φόρουμ: steliosguitar και
sakkalis).
2. Σε κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρεται:
a. Αναλυτικά αριθμός και το είδος των προς έκθεση οργάνων.
b. Tα στοιχεία του εκθέτη (Όνοματεπώνυμο, forum username, email (προαιρετικό),
τηλέφωνο επικοινωνίας).
3. Για την ημέρα της έκθεσης, κάθε κατασκευή που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από
καρτέλα με τα στοιχεία της κατασκευής. Σχετική φόρμα είναι διαθέσιμη στο www.luthier.gr.
4. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Πέμπτη 31η Οκτωβρίου 2019.
Όροι συμμετοχής
1. Η έκθεση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προώθηση της τέχνης της
οργανοποιίας στην Ελλάδα μέσω της προβολής των κατασκευών των μελών του φόρουμ
(www.luthier.gr).
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη στο www.luthier.gr.
3. Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός οργάνων ανά συμμετέχοντα είναι τα πέντε (5) – είτε προσωπικές
κατασκευές είτε και μετασκευές.
4. Στα μέλη που δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην έκθεση αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν
δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής με τις κατασκευές τους μέσω άλλου μέλους του φόρουμ και
μετά από συνεοννόηση πάντα με την οργανωτική επιτροπή.
5. Οι συμμετέχοντες θα εκθέσουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο χώρο (αριθμημένη θέση) που θα
τους επιδειχθεί από την επιτροπή της έκθεσης κατά την έλευση τους στον χώρο.
6. Ο κάθε εκθέτης θα πρέπει να φέρει τα δικά του ‘’σταντ’ για την τοποθέτηση των κατασκευών του
(προαπαιτούμενο για μεγάλα όργανα π.χ. κιθάρες, μπουζούκια).
7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αγοραπωλησία από τους εκθέτες κατά την διάρκεια της έκθεσης και
στον χώρο της έκθεσης.
8. Η δοκιμή των οργάνων από τους επισκέπτες μπορεί να γίνει μόνο μετά από την συγκατάθεση του
εκθέτη και υπό την ευθύνη του.
9. Για την εύρυθμη λειτουργία της έκθεσης, οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις
υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Πολιτιστικού Κέντρου.
10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση φαγητών και ποτών εντός της αίθουσας της έκθεσης.
Η διατήρηση της καθαριότητας και ο εν γένει σεβασμός του χώρου έκθεσης είναι ευθύνη των
εκθετών και καλούνται όλοι εκθέτες να βοηθήσουν μετά το πέρας της έκθεσης ο χώρος να
παραδοθεί στην αρχική του κατάσταση.
11. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή όχι την συμμετοχή ενός εκθέτη
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καθώς και το δικαίωμα να αποβάλει τους εκθέτες που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς
και όρους της διοργάνωσης.
12. Οι εκθέτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα εκθέματα τους καθώς και τυχόν προσωπικά
τους αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία
ευθύνη για απώλειες, φθορές ή τραυματισμούς που τυχόν προκληθούν με υπαιτιότητα των
εκθετών στον χώρο της έκθεσης.
13. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει και ταυτοχρόνως την πλήρη αποδοχή των όρων της διοργάνωσης
όπως αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.
14. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση απευθυνθείτε στη οργανωτική επιτροπή
(μέλη steliosguitar, sakkalis και yiannis) είτε μέσω της σχετικής θεματικής ενότητας (thread) στο
www.luthier.gr (προτεινόμενο) είτε μέσω προσωπικού μηνύματος (εναλλακτικά).
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