ARMAN ESEN DANS AKADEMİ
GALERİ AKADEMİ
KİŞİ VEYA KURUMLARIN FUAYE ALANLARI
SERGİ TAHSİSLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

1. Fuaye alanlarında yapılacak sergilerde malzeme veya eserlerin araçtan sergilenecekleri alana
transferleri alandaki tanzimi asılıp indirilmesi vs. gibi konuların sorumluluğu tamamen etkinliği
yapacak olan kişi veya kuruma aittir.
2. Fuaye alanlarına her türlü yapıştırıcı madde ile materyal asılması kesinlikle yasaktır.
3. Yasalar gereği mülkü ve idari makamlara faaliyetlerle ilgili başvuruda bulunma telif hakları izin alma,
mali yükümlülükler vs. yükümlülüğü fuaye sergi alanı tahsis edilen kişi ve veya kurumlara aittir.
4. Yapılacak faaliyetlerin başlangıç ve bitiş saatleri önceden belirlenir. Bu saatler dışına çıkılamaz.
5. Faaliyetlerde görev alacak personel ve nakil araçları listesi en az üç gün önceden Arman Esen Dans
Akademi müdürüne haber verilecektir.
6. Etkinlikte bulunacak kişi veya kuruma ait her türlü malzeme araç ve gerecin korunmasında
gözetilmesinde Arman Esen Dans akademi sorumlu tutulamaz. Sergilere dışarıdan gelen zarar veya
hırsızlıktan Arman Esen Dans akademi sorumlu tutulamaz.
7. Binaya zararlı yasaklanmış yayın döküman ile yanıcı yakıcı parlayıcı ve patlayıcı maddeler sokulamaz.
8. Kullanılacak fuaye alanlarında ilave ve tadilatlar yapılamaz.
9. Kullanıma verilen fuaye sergi alanlarında malzemelerde doğacak zararlar kullanıcı kişi ve veya
kurumdan tazmin olunur.
10. Arman Esen Dans Akademi fuaye sergi alanı(Galeri Akademi), okulun bekleme alanı, kafesi ve
soyunma odalarına geçiş koridorudur. Sergi için tahsil edilen kişi veya kurum dışında okul içi tüm
amaçlar için kullanılabilir.
11. Arman Esen Dans Akademi çok önemli olaylar zorunlu durumlar karşısında tahsis tarihi ve saatlerini
önceden bildirerek değiştirme hakkına sahiptir.
12. Fuaye alanlarında sergi açacak kişi veya kurumlar Arman Esen Dans Akademi’sine sergilenen
eserlerden bir adet eser verir.
13. Fuaye alanlarında tesis tesisat ve sistemler yetkili elamanlarının gözetim ve denetimi altında
kullanılır ve kullandırılır.
14. Etkinliklerle ilgili olarak gösterilen yer usul ve şartlar dışında afiş reklam ilan ve pankart asılamaz.
Ayrıca yapışkan bantla herhangi bir materyal asılması kesinlikle yasaktır.
15. Yapılan protokole uyulmaması binada tehlike yaratacak uygulamalara gidilmesi dışında Arman Esen
Dans Akademi tahsisi iptal etmek veya etkinliği durdurma yetkisine sahiptir.
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