Pravidla a podmínky účasti fusion open call pro rok 2016

Vyplněním a odesláním přihlášky na příslušný email provozovatele účastník výběrového řízení fusion open
call 2016 (zkráceně FOC) stvrzuje, že se seznámil se zněním soutěže uvedeném níže v dokumentu.
Účastník FOC je starší 18-ti let a souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů provozovatelem
soutěže pro produkční a publikační účely potřebné k její realizaci a dodatečné účely s tímto spojené.
Účastník dále souhlasí se zpracováním údajů ohledně přihlášeného díla a jeho následnou fotodokumentací
pro prezentační a promoční účely na on-line kanálech a jiných prezentačních platformách provozovatele.
V případě postoupení a výběru účastníka k realizaci přihlášeného soutěžního projektu provozovatel nenese
žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození děl během manipulace a doručení přepravní službou na místo
výstavy, stejně tak nemůže zaručit naprostou bezpečnost děl během trvání výstavy. Provozovatel nemůže
zajistit pojištění vystavených děl. Účastník se vzdává jakýchkoli nároků na případné odškodnění a náhradu
ze strany provozovatele. Vystavená díla nesmí ohrožovat či nějak omezovat bezpečnost zaměstnanců
a hostů. Případné rozsáhlejší škody vzniklé provozovateli, způsobené účastníkem FOC při instalaci či
manipulaci díla, budou řešeny individuálně a provozovatel může požadovat náhradu. Prostory určené
provozovatelem k výstavovaní uměleckých děl jsou vedeny jako kreativní a demokratické, proto si
provozovatel vyhrazuje právo jakékoliv dílo vyřadit v případě podezření na porušování kulturních, sociálních
či morálních zásad. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na uspořádání výstavy dle vlastního uvážení
a možností prostoru a v případě potřeby s dílem manipulovat či dílo z jiných důvodů přemístit jinam. Po
skončení výstavy má účastník týdenní lhůtu na osobní vyzvednutí díla či domluvení náhradního způsobu
převzetí. Provozovatel nemá kapacitu na dlouhodobé uchování deinstalovaných děl. Podrobnosti a realizaci
výstavy naplánuje organizátor s výhercem po ukončení výzvy FOC. Přihlášené dílo musí splňovat kritéria
uvedená ve znění soutěže. V případě jakýchkoliv organizačních změn bude organizátor kontaktovat všechny
přihlášené účastníky.
Přihlášku je nutno dodat společně s životopisem a portfoliem na emailovou adresu janat@fusionhotels.com
nejpozději do 15. 2. 2016. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat organizační tým
prostřednictvím emailu či na telefonu 724 872 316. Provozovatelem soutěže je fusion hotels a.s., se sídlem
Panská 1308/9, 110 00 Praha 1.

Znění soutěže
OPEN CALL FUSION HOTEL 2016
fusion hotel vyhlašuje svůj první OPEN CALL pro výstavní projekty do FUSION OPEN SPACE (FOS) na rok
2016 v prostorách hotelové lobby, 360° Lounge Bar a Playroom. Výzva je určena pro autory mladší a střední
generace a studenty či absolventy českých vysokých uměleckých škol. Jedním ze základních kritérií je
kvalitní výstavní projekt, který bude koncipován s ohledem na prostory fusion hotelu. Open Call navazuje na
nedávno proběhlou výstavu Play the Lobby. fusion hotel chce podporovat kulturní aktivity a umělce formou
výstav a instalací uměleckých objektů ve svých prostorách. Na interiérech se v minulosti podíleli čeští
designéři a ilustrátoři.
Přihlášky mohou zasílat jednotlivci i skupiny umělců a výstavní záměr je možné realizovat také ve spolupráci
s konkrétním kurátorem. fusion hotel pro realizaci projektů poskytne své výstavní prostory v centru města
Prahy (na adrese Panská 9) a zajistí standardní produkci, technickou podporu a propagaci výstavy. Závazné
přihlášky, které budou obsahovat stručnou charakteristiku projektu, spolu s CV a portoliem o rozsahu max.
15 stran zasílejte ve formátu .pdf na emailovou adresu janat@fusionhotels.com nejpozději do 15. 2. 2016.
Upřednostněna budou interaktivní díla (sochy a objekty), která komunikují s divákem a site specific projekty,
malba, grafika či ilustrace, pracující simultánně s interiérem a nenarušující operativní chod provozu či
bezpečnost zaměstnanců a hostů. Provozovatel nemůže zajistit pojištění vystavených děl a umělec nebude
požadovat náhradu při jeho případném poškození.
Autoři vybraných projektů budou kontaktováni prostřednictvím mailu a výsledky budou současně zveřejněny
na facebookových stránkách fusion hotelu. Další informace na http://fusionhotels.com a http://
www.fusionrestaurants.cz

