Oksjonil osalemise tingimused kunstnikule.

Oksjon toimub kaks korda aastas kevadeti ja sügiseti Tartu Loomemajanduskeskuse (Kalevi 17) saalis ja Osta.ee veebikeskkonnas. Teoste esitamine toimub septembri alguses ja aprilli alguses.


1 TEOSTELE ESITATAVAD NÕUDED
1.1 Iga kunstnik võib oksjonile esitada kuni 3 teost.
1.2 Teoste tehnikale, meediumile ja teemale piiranguid ei ole.
Näitusepinna võimalusi arvestades, ei võeta vastu teoseid mille pikima külje mõõt ületab 2,2 m.
1.3 Korraldajad eeldavad head kunstilist taset, teoste korralikku vormistamist, isikupärast käekirja, huvitavat ideed, värskust, originaalsust ja oksjoni tingimustest kinnipidamist.
1.4 Teos peab olema eksponeerimisvalmis. Vastu ei võeta paberil raamimata teoseid ning kapal vormistatud raamimata teoseid, kuna need on liiga õrnad ja oksjoni korraldajad ei suuda tagada selliste teoste säilimist.
1.5 Teos peab olema signeeritud kas töö esi või tagaküljel või peab teosega olema kaasas teose autentsust kinnitav autori poolt allkirjastatud sertifikaat.

2 TEOSTE ESITAMINE OKSJONILE
2.1  Enne teose toomist tuleb täita registreerimisvorm oksjoni veebilehel.
2.2 lga esitatud teos peab olema varustatud autori nime ja teose pealkirjaga ning iga teose külge tuleb kinnitada registreerimissüsteemi poolt kunstniku e-postile saadetud väljatrükitud ja kunstniku poolt allkirjastatud ankeet.
2.3 Teos tuleb pakendada pakendisse, mida saab kergesti avada ja sulgeda ning, mida peale pakendi avamist saab selle teose pakkimiseks uuesti kasutada. Mitte kasutada pakkekile, kuna seda ei saa uuesti kasutada, soovitatavalt kasutada paksemat papp või kile/mullikile ümbrist.  Pakend peaks kaitsma teost piisavalt ka transpordil. 
2.4 Teos tuleb tuua kogumiskohtadesse. Teoseid võetakse vastu 06.04 kuni 10.04 (need ajad hetkel orjenteeruvad, täpsed ajad selguvad 03.2015 alguses). Teoste vastuvõtt Tartus toimub Tartu Kunstikoolis Eha tn 41 tööpäevadel kl 9.00-16.30 (töid vastu administraator Kadi Kusnets 1. korruse fuajees). Teoste vastuvõtt Tallinnas toimub Eesti Kunstiakadeemias Estonia pst 7 ruumis 538 tööpäeviti kl 10.00-17.00 (töid võtab vastu EKA galerist Meriliin Talumaa).
2.5 Teose vastuvõtmisel võtab oksjoni korraldaja vastutuse teose säilimise eest. Teosed, mis on õrnad (kergesti purunevad, kriipuvad, määrduvad vm) või võivad ise olla ohtlikud (kahjustada teisi teoseid, inimesi, kes neid käsitsevad vm), peavad olema varustatud vastava hästi märgatava sildiga ning ohust tuleb hoiatada teose vastuvõtjat, kellel on õigus ka teose vastuvõtmisest keelduda.
2.6 Teose vastuvõtjal on õigus keelduda ülaltoodud nõuetele mittevastavalt esitatud teose vastuvõtmisest.

3 TEOSTE VALIMINE OKSJONILE
3.1 Laekunud teostest, valivad oksjoni lõppvalikusse pääsevad teosed välja korraldajate poolt määratud komisjonid Tartus ja Tallinnas.
3.2 Konkursile kvalifitseeruvad kõik teosed, mis on õigeaegselt ja tingimustele vastavalt esitatud.
3.3 Komisjon hindab teoseid lähtuvalt punktis 1 kirjeldatud kriteeriumitest.
3.4 Komisjonil on õigus esitada kunstnikule tingimus alghinna langetamiseks, kui alghind on oksjoni konteksti ja kogemust arvestades liiga kõrge. 
3.5 Komisjon valib välja 50-55 teost, mis lähevad enampakkumisele saalioksjonil, mille ajal saab pakkumisi teha ka Osta.ee keskkonnas ja lisaks 10-20 teost, mis lähevad enampakkumisele ainult Osta.ee-s. 
3.6 Komisjoni otsus avalikustatakse ning konkursil osalejatega võetakse e-posti teel ühendust hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul peale teoste kogumise lõpukuupäeva.

4 OKSJONILE MITTEVALITUD TEOSTE TAGASTAMINE
4.1 Oksjonile mittevalitud teose kunstnik või kunstniku kontaktisik on kohustatud organiseerima valikust välja jäänud teose transpordi teoste kogumispunktidest ära 7 kalendripäeva jooksul peale vastavasisulise teate saamist e-postile. Peale seda hakatakse arvestama teoste lasustustasu 0,50 € päevas. 

5 TEOSE ALGHIND, MÜÜGIHIND JA OKSJONI KOMISJONITASU
5.1 Ankeedis tuleb ära märkida teose alghind.
5.2 Teose müügihind kujuneb oksjonil enampakkumise käigus. 
5.3 Oksjoni komisjonitasu on 25% teose müügihinnast.

6 TEOSE MÜÜMINE OKSJONIL, ARVELDAMINE JA KOMISJONITASU
6.1 Teose müügihind, millest on maha arvestatud oksjoni komisjonitasu kantakse kunstniku arveldusarvele hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale oksjoni toimumist.
6.2 Arveldamise üksikasjad ning toimingud peale oksjonit täpsustatakse oksjonil osalevate kunstnikega hiljemalt 3 päeva enne oksjoni toimumist.
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