
BASES
PHOTOBOOK MARKET

Photobook market obert a editorials, autopublicants, institucions, escoles, comissaris
independents i agents diversos del circuit artístic que presentin publicacions fotogràfiques en
format llibre, fanzine, catàleg, llibre d'artista i semblants. L'expositor haurà d'enviar a través del
formulari les imatges un exemple de publicacions referenciades amb el nom de l'autor al fitxer.

SOL·LICITUD I ACORD

Convocatòria fins al 20 de maig mitjançant el formulari d'inscripció web. Totes les sol·licituds
han d'anar acompanyades del pagament mitjançant targeta dels 120 € d'inscripció (import que
es reemborsarà íntegrament en cas de no ser acceptada la sol·licitud).
L'enviament del formulari i el pagament corresponent dona per iniciada la col·laboració entre
Art Photo Bcn i l'expositor a l'espera de validació per part de l'organització.

Modalitats de participació

Taula completa 120 € (IVA inclòs) 90 x 120 cm.
Taula doble 200 € (IVA inclòs) 180 x 240 cm.

La participació inclou la possibilitat d'incloure una acció promocional, presentació de llibre,
xerrada o similar al programa d'activitats del dia 29 d'octubre així com la inclusió de la taula i els
seus títols a les diferents rutes i recomanacions realitzades per Ana Benavent com a comissària
del Photobook Market. 20 de juny darrer dia per al pagament íntegre de la taula.

DETALLS DE L'ESDEVENIMENT

Fira presencial

Disseny Hub Barcelona,   plaça de les Glòries 37-38, Barcelona del 26 al 29 d'octubre del 2023
Taula d'editorials agrupades en espai diferenciat amb retolació corporativa i inclusió en
elements promocionals en línia i offline de l'esdeveniment.
Les adjudicacions d'espai es faran per ordre d'arribada al muntatge.
Wellcome pack amb 20 entrades gratuïtes i tres passis d'expositor.



On? Disseny Hub Barcelona,   plaça de les Glòries 37-38, Barcelona
Quan? Muntatge dijous 26 d'octubre de 9.30 a 11 h
Obertura al públic dijous 26 d'octubre d'11 a 20 h
Dissabte 28 d'octubre d'11 a 20 h
Diumenge 29 d'octubre d'11 a 19 h
Desmuntatge diumenge 29 de juliol de 20 a 21 h.
Preu de l'entrada 5 € (entrada gratuïta a estudiants i jubilats)
Posem a disposició dels expositors TPV per a pagament amb targeta pel 3% del PVP.

NORMES DE PARTICIPACIÓ.

1. Bases de participació i selecció d'obres

Es presentarà obra fotogràfica en el format publicació adequat per a la seva exposició i
comercialització. No es permetrà la mostra d'altres arts plàstiques com ara pintura, escultura o
materials manufacturats que no incloguin la imatge en la seva àmplia possibilitat de
reproducció.

2. Normes

Dates clau.
El 20 de maig límit d'inscripció. (S'aniran acceptant sol·licituds fins a un màxim de 16 expositors
i adjudicant espais per ordre d'arribada)
El 29 de maig límit del pagament íntegre de l'estand.
Assignació d'estand (els estands s'assignen per ordre d'arribada)

3. Tarifes
Taula completa 120 € (IVA inclòs) 90 x 120 cm.
Taula doble 200 € (IVA inclòs) 180 x 240 cm.

Serveis inclosos seguretat, neteja, il·luminació, wifi, assegurança de responsabilitat civil.
L'IVA està subjecte a modificacions aplicables legalment.
Pagaments al moment de la inscripció.
Pagament final abans del 29 de maig del 2023.

4. Anul·lacions

En cas de baixa voluntària comunicada a l'organització per part de l'expositor abans del 26 de
maig, es reemborsarà l'import pagat íntegrament a través de transferència bancària durant els
quinze dies següents. En cas de comunicar-ho després del 26 de maig l'organització es
quedarà el 20% de l'import pagat fins ara en concepte de reserva per a pròximes edicions a
convenir amb l'expositor.

En cas que Art Photo Bcn X edició no pogués celebrar-se presencialment dins de l'any 2023
per causes alienes a l'organització, els expositors tindran dret al reintegrament íntegre dels
imports que haguessin abonat en aquell moment sense que en cap cas tinguin dret a cap
indemnització per cap concepte parteix del festival. La participació dins de la plataforma en línia
seguiria el seu curs normalment amb la dotació econòmica estipulada en aquesta modalitat.

5. Causes d'exclusió

Incompliment de les normes de participació.



Presentació d'obres falses, de procedència il·lícita, així com obres danyades.
No respectar de manera reiterada l'horari d'obertura al públic.
Incomplir els advertiments rebuts sobre muntatge i conservació de l'estand.
Subarrendament de part o totalitat de l'estand a terceres persones. La realització de pràctiques
comercials il·lícites o de dubtosa legalitat. No podran exposar-se ni publicitar-se a l'estand
productes o persones particulars diferents dels especificats a la sol·licitud de participació.

6. Normes de muntatge i desmuntatge

Per a més celeritat del muntatge i desmuntatge, la direcció coordinarà l'entrada i la sortida del
recinte els dies 26, 29 i 30 d'octubre per l'accés del moll de càrrega del Disseny Hub Barcelona
al carrer Badajoz 7 adjudicant un horari d'entrada a cada expositor.
L'organització remetrà a cada expositor el plànol i l'alçat del seu espai assignat, així com el
detall de materials que cal utilitzar en el muntatge que haurà d'aportar. Durant el muntatge es
comptarà amb un equip d'assessorament format per LOCA Studio (responsables del disseny
arquitectònic) per al funcionament correcte dels espais modulars. Tota eina necessària l'ha de
portar cada expositor i fer-se càrrec de les seves necessitats materials. L'organització no
disposarà d'eines o materials de muntatge a sala.
Els paraments seran de color blanc de fons del modular de l'estand i gris a les parets
perimetrals, llevat de petició de l'expositor i aprovació de la direcció. No estan permesos, sense
avís previ, estands decorats amb elements gràfics.

Els rètols propis tindran lletres amb el nom d'expositor dissenyat, materialitzat i posicionat per
l'organització. Art Photo Bcn es reserva el dret de retirar dels estands qualssevol elements
ornamentals o decoratius de promoció, comunicació o publicitaris que es considerin
improcedents i incompatibles amb l'estètica de la fira.

7. Serveis

El Disseny Hub Barcelona s'ocuparà de la seguretat i la neteja del recinte durant el temps de
muntatge, celebració i desmuntatge del festival. La instal·lació elèctrica i il·luminaria de cada
estand serà subministrada per l'organització. En cas de modificació, l'expositor contractarà amb
l'empresa muntadora de la fira els diferents canvis permesos, amb la validació prèvia de
l'organització.

8. Material promocional

La inserció de l'expositor al material promocional imprès i en línia ve subjecta a la conformitat
dels pagaments especificats al formulari d'inscripció i les bases aquí presents.

Els expositors han d'enviar a photobook@artphotobcn.com abans del 29 de
maig

- Nom exacte de l'expositor com vol aparèixer
- 3 imatges en alta resolució (300ppp) de 2 MB en format jpg.
- Llista definitiva d'obres participants en la fira
- Informació bàsica de contacte de l'expositor publicable (email, web, telèfon)

Cada expositor comptarà amb un apartat propi a la web. Les informacions incloses en ambdós
apartats seran validades per l'expositor en funció de la informació aportada al formulari
d'inscripció així com a l'email de materials promocionals.



Els expositors garanteixen a Art Photo Bcn que les imatges i el contingut que li proporcionen
per a la difusió web i distribució a mitjans de comunicació no vulneren els drets de propietat
intel·lectual de tercers, comptant, per tant, amb l'autorització dels autors o dels qui ostenten
aquests drets de propietat intel·lectual. L'expositor ha de mantenir indemne Art Photo Bcn
davant de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial derivada de l'incompliment d'aquesta
estipulació, assumint en aquesta situació qualsevol compensació o despesa que es pugui
originar a Art Photo Bcn (incloent-hi els d'advocat i procurador, fins i tot si no fos preceptiu).

9. Segur

L'expositor no podrà exigir cap responsabilitat a Art Photo Bcn per pèrdua, danys o accident de
qualsevol mena ocasionats al material (artístic o no), personal o objectes que es trobin dins de
l'estand. Per això, és opcional que cada expositor subscrigui una pòlissa que cobreixi les
contingències que puguin ocórrer abans i durant la fira a les persones, mercaderies o objectes
que es troben a l'estand, inclòs robatori, ja que l'Organització, complint amb la legislació vigent
en matèria d'activitats firals, només té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil general per
part de l'Organització Art Photo Bcn. L'expositor pot subscriure aquesta pòlissa amb l'entitat
asseguradora que prefereixi. L'Organització queda exonerada de qualsevol responsabilitat
sobre contingències esdevingudes a l'estand de cada expositor.

10. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per l'expositor a conseqüència de la relació
contractual mantinguda entre les dues parts seran incloses en un fitxer de dades titularitat d'Art
Photo Bcn, i mantingudes sota la seva responsabilitat.

La finalitat d'aquest fitxer és el compliment i la gestió de forma adequada de les relacions amb
els expositors a la fira. L'expositor podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les vostres dades personals, mitjançant
comunicació escrita dirigida Art Photo Bcn.

11. Legislació i jurisdicció

Pel sol fet de sol·licitar la participació a Art Photo Bcn X edició s'entenen per acceptades
íntegrament les presents Normes de Participació. Aquest Acord es regeix en tots els aspectes
per la legislació espanyola. Les normes de participació es troben en anglès i espanyol. En cas
de discrepància de les dues versions, l'espanyola prevaldrà.
Les parts, amb renúncia expressa al seu fur propi, se sotmeten de manera expressa i
irrevocable als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualsevol qüestió que es pugui
derivar de la interpretació, la validesa o el compliment del present contracte o de qualsevol
acord sotmès al mateix.




