
 
 

Espaço de Arte 2020 

 

Regulamento 

 

•  Poderão ser expostos esculturas, telas e objetos artesanais. 

• Verificar disponibilidade de data no Depto Social e enviar para o e-mail 
social@alphaclube.com.br uma breve apresentação da exposição e do artista para 
conhecimento e aprovação da Diretoria. 

• Pela utilização do espaço no período de 15 dias, será cobrado o valor de R$ 500,00 
para os associados e R$ 1000,00 para os artistas apresentados por associados. Este 
valor deverá ser pago até 03 dias antes do início da exposição, através de boleto 
bancário ou na secretaria do clube.  

• O período da exposição será sempre quinzenal, tendo o seu início e término em uma 
segunda-feira. 

• O horário para atendimento ao público é das 9h às 21h. 

• As obras são comercializadas diretamente com o artista, mas só poderão ser 
retiradas do espaço após o término da exposição. 

• Após a exposição o artista doará ao clube 01 das obras expostas. Caso tenhamos 02 
artistas na mesma exposição, cada artista deverá doar uma obra para o acervo do 
clube. 

• A divulgação interna e o envio de matéria para revistas da região serão feitos pelos 
Departamentos de Comunicação e Social.  

• A confecção dos convites e o coquetel de abertura da exposição são de 
responsabilidade do expositor.  

• O layout do convite deverá ser aprovado pela Diretoria Executiva.  

• A área reservada ao estacionamento de automóveis é de uso exclusivo dos 
associados.  

• O endereço do clube para acesso de visitantes e convidados é Alameda Mamoré, 82. 

• Informar com até 02 dias de antecedência os dados da equipe de montagem e 
desmontagem para a liberação de entrada. O endereço para carga e descarga é 
Alameda Paris, 555 (dentro do residencial 01). 

• Todo material necessário para a montagem e desmontagem é de responsabilidade 
do expositor. O ATC não disponibiliza o serviço de carregadores e montadores.   

• É proibida a fixação de pregos e objetos que danifiquem as paredes do espaço. 

 

Depto. Social 

social@alphaclube.com.br  
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