Blankett för projektanslutning till
Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental i Malmö
Till denna ansökan skall CV (relevant utbildning och tidigare erfarenheter) samt minst 3
fotografier på tidigare projekt (15x10 cm eller större) bifogas.
Projektledare (förnamn, efternamn)
Adress
Postnummer
Telefonnummer

Ort
Mobil

E-postadress

Medsökande/assistenter anges nedan med fullständigt namn, adress och telefonnummer (om
mer utrymme krävs skicka med bilaga)

Projekt titel
Projektbeskrivning (max 150 ord. Om mer utrymme krävs skicka med bilaga)

Tidpunkt för projektets början

Tidpunkt för projektets avslutning

Sida 1 av 2 Blankett för projektanslutning
Förteckning över bilagor

Tillfällig anslutningsform
Möjligheter till nyttjande av verkstäder på KKV Monumental i Malmö utan att nyttjande
uppfyller behörighetskraven för ordinarie anslutning. Projektanslutning kan ske då en eller
flera personer söker tillfälligt medlemskap via ett projekt.
Krav
Ifylld blankett och lista på övriga inblandade med kontaktdetaljer lämnas till styrelsen.
Projektet ska ha ett konstnärligt syfte. Tidsbegränsningen är minst 1 månad och max 1 år från
det datum projektanslutningen påbörjas.
Vill man ha förlängning skall ny ansökan lämnas i senast 14 dagar före projektanslutningens
utgång.
Angående olycksrisk och försäkring se information om försäkringskrav som bifogas denna
blankett, i annat fall kontakta kontoret.
• Den/de projektanslutna skall ha god kännedom i handhavande av den utrustning som
finns i verkstäderna. Verkstäderna avsäger sig allt ansvar för personlig säkerhet vid
skada eller olycksfall.
• Vid missbruk och eller ohörsamhet inför givna regler utesluts projektansvarig person
samt övriga inblandade med omedelbar verkan på obestämd tid.
• Det är ej heller tillåtet att nyttja verkstaden i eget ekonomiskt intresse eller att för
andra utföra tjänster genom verkstadens resurser.
Kostnader
Avgift för projektanslutning är 500 kr per månad eller 3.000 kr per helår samt deposition för
nyckel och tag till verkstaden enligt gängse norm. Projektledare, medsökande/assistenter
betalar samma summa som projektledaren. Övriga kostnader styrs av dagavgifter, förbrukning
av elektricitet, gas etc. enligt gängse norm för anslutning.
Jag har läst igenom och förstår reglerna för projektanslutning.
Datum och projektledarens underskrift

Namnförtydligande

