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TARTU KÕRGEMA KUNSTIKOOLI GALERII KASUTAMISE EESKIRI
Kehtestatakse Tartu Kõrgema Kunstikooli põhimääruse paragrahvi 7 punktide 9, 15 ja 18 alusel.

1. Üldsätted
1.1 Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) galerii asub aadressil Riia 11, Tartu.
1.2 Galerii kasutamise eeskiri sätestab galerii tegevuse eesmärgi, töökorralduse ja galerii
kasutamise eest tasumise.
2. Galerii tegevuse eesmärk
2.1 Galerii tegevuse eesmärk on tutvustada TKK üliõpilaste, töötajate, akadeemiliste
koostööpartnerite ja kutsutud külaliste loomingut ning rikastada seeläbi Tartu ja Eesti
kunstielu. [18.02.2015]
2.2 Galerii on TKK avalik väljund linnaruumi ja propageerib loomet ning kunstiharidust.
2.3 Galeriis korraldab TKK näitusi ja muid loome ning kunstiharidusega seotud üritusi.
2.4 Galeriis korraldatavad näitused, üritused ja avalikkusele suunatud informatsioon
peavad olema kooskõlas TKK eetiliste hoiakute ning arengukavas sätestatud
põhiväärtustega. [09.12.2011]
3. Galerii töökorraldus
3.1 Galerii lahtioleku ajad kehtestatakse rektori korraldusega ning kõik tegevused
toimuvad galerii lahtiolekuaja piires.
3.2 Galerii igapäevast tööd korraldab galerist, kelle tööd juhib prorektor. [18.04.2013;
18.02.2015]

3.3 Ekspositsioonipinna taotlejad esitavad hiljemalt 15. märtsiks galeristile taotluse,
näituse portfoolio ja muu vajaliku informatsiooni. Galeristil ja näituste kolleegiumil on
õigus paluda taotlejalt lisainformatsiooni näituse kohta. [18.04.2013; 18.02.2015, 14.01.2016]
3.4 Näitusteplaan koostatakse õppeaastaks ja selle kinnitab näituste kolleegium hiljemalt
15. aprilliks. [09.12.2011;18.02.2015]
3.5 Näituse korraldajaga sõlmitakse galerii kasutusleping. Ühisnäituste puhul sõlmitakse
leping kõikide osapooltega. [18.02.2015]
3.6 Külalisnäituste ja ürituste korraldamist kureerib TKK määratud isik.
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3.7 Näituste üldine ajakava lähtub printsiibist, et uus näitus avatakse nädalapäeval, mil
galerii on avatud. Näitusepind peab olema vabastatud näituseplaanis määratud perioodi
viimasel päeval. [18.02.2015]
3.8 Näituse raames on kohustus korraldada vähemalt üks üritus. [18.02.2015]
3.9 Galerii abiruumid on mõeldud eksponaatide ja galerii muu vara hoiustamiseks.
Kõrvalistel isikutel on galerii abiruumides viibimine keelatud.
3.10 Näituse eksponeerimiseks saab kasutada galerii inventari. Lisavahendid tuleb leida
näituse korraldajal. [18.02.2015]

4. Galerii kasutamise eest tasumine
4.1 Ekspositsioonipinna kasutamine näituseks ja sellega kaasnevateks üritusteks on
tasuta. Kõik muud näitusega seotud kulud katab näituse korraldaja. [18.02.2015]
4.2 Näituseplaani väliste ürituste puhul on TKK-l õigus kokkuleppel rakendada tasu.
[18.02.2015]
5. Lõppsätted
5.1 Galeriid loetakse TKK territooriumiks ja seal kehtivad kõik vastavad eeskirjad.
5.2 Erandkorras on näituse avamisel lubatud pakkuda lahjasid alkohoolseid jooke.
5.3 Galerii ümbrus on Tartu linna territoorium ja seal kavandatavate tegevuste puhul tuleb
juhinduda «Avalike ürituste registreerimise korrast»
http://kultuuriaken.tartu.ee/?form=help&p=registrikord).
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