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För deltagande konstnärer i Konstrundan i Nordvästra Skåne (NVSK)
fastställda av konstrådet i enlighet med tidigare gällande principer.
Konstnären förbinder sig att visa lojalitet gentemot kollegor och arrangör samt följa 
de anvisningar som ges. Detta innebär:

1. Konstnären får inte låta andra konstnärer, som icke godkänts för deltagande, "åka 
snålskjuts" genom att ha utställning i samma eller närliggande lokal. Om konstnären 
utställer i galleri, måste kontrakt skrivas, vari galleristen förbinder sig att icke upplåta 
del av galleriet till annan utställare, som icke deltar i Konstrundan i nordvästra Skåne. 
Icke heller får konstnärers konstrundeskylt sättas upp intill permanent eller tillfällig 
skylt, som annonserar annan i Konstrundan icke deltagande konstnär eller 
konsthantverkare. Samannonsering med icke deltagare får givetvis ej ske. Det 
åligger konstnären att se till att galleriet inte annonserar sig som "deltagande i 
Konstrundan".

2. Konstnären förbinder sig att hålla fasta priser. Detta innebär att ingen får 
annonsera om "rabatt" på något sätt. Konstnären skall själv vara närvarande i sin 
ateljé eller på annan vald lokal (t.ex. galleri) under angivna utställningstider. Om två 
eller flera konstnärer utställer tillsammans skall minst en resp. minst två vara 
närvarande i utställningslokalen.

3. Konstnären visar lojalitet mot sina kollegor genom att inte i offentliga uttalanden 
torgföra sin åsikt om att "vissa" deltagare i Konstrundan inte har tillräcklig kvalitet.

4. Konstverk som tillhör samlingsutställningen får inte avlägsnas av konstnären före 
Konstrundans avslut.

5. Numrerade och signerade reproduktioner får ej saluföras under konstrundan, 
endast originalgrafik, datorframställd grafik och unika verk får säljas. Ej heller 
massproducerad bruks keramik/glas eller liknande får säljas. Naturligtvis får vykort 
säljas. 

6. Konstnär som deltar i Konstrundan I Nordvästra Skåne får icke deltaga I annan 
konstrunda under samma tidsperiod.

Överträdelse av dessa regler kan medföra uteslutning.

Undertecknad deltagare I Konstrundan i Nordvästra Skåne, 
har tagit del av dessa regler och förbinder sig att följa dem.

…………………………………………………………………………………………………
/Underskrift/    /Datum/

…………………………………………………………………………………………………
/Namnförtydligande/    /Ort/


