VILLKOR VID BOKNING AV KONSTPROJEKT HOS KONSTDEPARTEMENTET
20221004
Nedanstående villkor gäller konstprojekt bokade genom konstdepartementet och är gällande från
a bokningsbekrä else från konstdepartementet skickats ut ll parterna: konstnär och bokad
ins tu on: skola/bibliotek/fri dsgård via mail.
Regler för avbokning
• Om avbokning från skolan sida sker senast 30 dagar innan planerat projekt faktureras endas
bokningsavgi en för den eller de projekt som bokas av.
• Om avbokning från skolans sida sker senare än 30 dagar innan planerat projekt faktureras
utöver bokningsavgi en också halva beloppet för den eller de projekt som avbokats.
• Vid förhinder hos konstnär försöker konstnär och skola i första hand hi a e ny datum. Om
ny gemensamt datum inte går a hi a ansvarar Konstdepartementet för a hi a likvärdigt
konstprojekt a erbjuda skolan.
Priser och fakturering
Vid genomfört konstprojekt fakturerar Konstdepartementet skolan.
Fakturavillkor är 30 dagar.
Skolans ansvar
• Skolan ansvarar för a minst en lärare är närvarande som pedagogiskt ansvarig under hela den
som projektet pågår. Även eventuella extraresurser i klassen ska närvara så a konstprojektet
kan genomföras på e bra sä .
• Skolan ansvarar för a angivet antal elever inte överskrids och a det nns en passande lokal för
ändamålet.
• Skolan ser ll a det nns grundläggande material såsom saxar, A4 papper, enklare pennor, tejp.
Övrigt material tar konstnären med, alterna vt kommer skola och konstnär överens om
specialmaterial från skolan.
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Om ovanstående punkter inte uppfylls har konstnären rä a avbryta projektet mot full ersä ning.

Konstnärens ansvar
• Konstnären ansvarar för a innehållet i projektet är det som beskrivs vid bokningen, håller
kvalité och är genomförbart
• Konstnär ansvarar för a ta med konstnärsspeci kt material. Med konstnärsspeci kt material
menas material som brukas i projektet utöver grundläggande material såsom: saxar, A4 papper,
enklare pennor, tejp som skolan ansvarar för. Materialkostnaderna för workshopen får uppgå ll
en av summa 50 kr/ elev. I undantagsfall kan individuella överenskommelser göras.
Individuella överenskommelser
Individuella överenskommelser gällande material, traktamente, eller resa kan slutas mellan skola
och konstnär. Överenskommelsen måste kommuniceras ll konstdepartementet för a ingå i
fakturaunderlaget.

Försäkring
• Om projekt genomförs på skola gäller skolans försäkring vid ev skada av skolans elever, skolans
eget material eller utrustning.
• Om projekt ges hos konstnär gäller skolans försäkring för ev personskada av skolans elever och
anställda.
• Konstnären ansvarar för a hålla en försäkring som täcker ev skada på material, utrustning eller
egen person – både under workshop på skola, i egna ateljén eller på någon annan plats.
• Om projekt genomförs på skola gäller skolans försäkring vid ev skada av skolans eget material
eller utrustning.
• Om projekt ges hos konstnär gäller skolans försäkring för ev personskada av skolans elever och
personal.
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• Konstnären ansvarar för a hålla en försäkring som täcker ev skada på material, utrustning eller
person – både under workshop på skola, i egna ateljén eller på någon annan plats.

