CLUBE HALL– Termo de Associação
1. O sócio do Clube Hall Edição Fotografia terá direito a 3 (três) obras por clube.
2. Cada obra virá assinada, numerada e com certificado de autenticidade do artista.
3. Os artistas que farão as obras do Clube Hall serão selecionados pelo corpo crítico da Arte
Hall sob a curadoria de Florence Antonio, e informados aos sócios previamente.
4. As obras que não forem retiradas durante o período vigente do clube, até dezembro de
2017 poderão ser destinadas a outros fins, perdendo o sócio seu direito relativo a elas.
5. O sócio do Clube Hall poderá também, comprar obras avulsas de outras edições, de acordo
com a disponibilidade, por um preço fixo a ser determinado pela Arte Hall.
6. A troca de obras não será permitida. O Sócio receberá as três obras selecionadas pela
curadoria, para o clube em curso.
7. Associando-se a um outro Clube da Arte Hall, o sócio terá desconto de 10%.
8. A associação ao Clube Hall dá direito também a visitas aos ateliês dos artistas participantes,
organizadas e agendadas previamente pela Arte Hall.
9. Os benefícios e direitos dos sócios do Clube Hall são intransferíveis.
10. A associação ao Clube Hall tem validade durante o período vigente da categoria.
11. A Arte Hall não se responsabiliza pela entrega da obra nem pelas molduras das obras.
12. Em caso de mudança de endereço ou telefone, o sócio do Clube deverá comunicar
imediatamente a Arte Hall, para que este proceda à alteração cadastral.
13. O sócio do Clube Hall que a qualquer momento tenha um débito de 2 (duas)
mensalidades, terá suspensos os benefícios inerentes à condição de sócio, até o
pagamento integral do débito pendente.
14. Se o sócio do Clube Hall cancelar sua associação, os valores recebidos
pela Arte Hall não serão devolvidos, e o sócio perderá o direito às obras ainda não recebidas e
aos demais benefícios decorrentes da associação.
Aceito as condições do regulamento do Clube Hall
( ) sim ( ) não
Data e assinatura: _________________
Assinatura (Arte Hall ): _________________
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