
3. Bienal de arte contemporânea de Salerno 
6 de outubro / 18 de novembro de 2018 - Palazzo Fruscione 

www.biennaleartesalerno.com 
biennaleartesalerno@gmail.com 

 
 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO TÉRMINO DE EXPIRAÇÃO 14 DE JULHO DE 2018 
(preencha as letras maiúsculas em todas as suas partes e legivelmente) 

SOBRENOME E NOME  
ANO DE NASCIMENTO  
NAÇÃO  
CEP  
CIDADE E PROVÍNCIA  
ENDEREÇO  
TELEFONE FIXO  
TELEMÓVEL   
E-MAIL  
WEB SITE  
Para participação, pagar uma taxa de € 190,00, INCLUINDO O CATÁLOGO, para cobrir despesas de 

organização, através da TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A: Salerno in Arte, c/o Banca Generali, Filiale di 

Salerno, Via Roma - IBAN IT16W0307502200CC8500503145 - BIC/SWIFT  BGENIT2T -  especificar o nome do 

artista na descrição. A transferência bancária foi feita EM DATA ................................................... .. (uma 

cópia da mesma está anexada na email). 

O signatário, tendo lido as Regras de Participação para a Terceira Edição da Bienal de Arte 
Contemporâneo de Salerno, que será realizada da o 6 de outubro até o 18 de novembro de 2018, no 
Palazzo Fruscione, declara de aceitar plenamente todas as suas disposições, nenhuma excluída e, por meio 
deste, isenta a organização de compensação por qualquer dano que possa ocorrer durante o transporte e 
pelo período de exposição. É especificado que os custos de envio para enviar e devolver o trabalho, e se for 
considerado apropriado para qualquer seguro do mesmo, eles permanecem de responsabilidade exclusiva 
do Artista. 
Portanto, o abaixo assinado participa apresentando o trabalho descrito aqui. 
 
DADOS DA ÓPERA 

SEÇÃO  

TÍTULO  

TÉCNICA  

TAMANHO  

ANO DE REALIZAÇÃO  

MÉTODO DE ENVIO  

Para quaisquer pedidos de compra das obras pelos visitantes, estes serão colocados em contato direto 
com o artista para qualquer negociação. A organização não retém nenhum percentual sobre a venda, 
porque não lida com a comercialização dos trabalhos expostos, permanecendo totalmente alheios ao 
mesmo. 
Assinatura                                                 data 
 
 
Privacidade. Processamento de dados pessoais nos termos do art. 13 do Decreto Legislativo 196/2003. 
Informamos que o processamento de seus dados pessoais através de ferramentas manuais e eletrônicas, é 
obrigatório participar da Bienal. As informações armazenadas em nosso arquivo será utilizado para a 
participação em si e para o envio de material informativo. 
Assinatura                                                  data 

mailto:biennaleartesalerno@gmail.com

