Casa de Camilo
Empréstimo de Exposições
Ficha de requisição
A entidade abaixo indicada, solicita a requisição da exposição:
Das Letras
Entidade: _____________________________________________________________
Nome do Responsável: ___________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________
Telefone: __________________________ Telemóvel _________________________
Email_______________________________________________________

Local da Exposição____________________________________________________
Morada ____________________________________________________________

A exposição deverá ser levantada no Centro de Estudos Camilianos (em frente à
Casa de Camilo)
Morada: Avenida de S. Miguel, 758 4770-631 S. Miguel de Seide, Vila Nova de
Famalicão
Horário 9h00-17h30 (2ª a 6ª feira)
Data de LEVANTAMENTO na Casa de Camilo ___ / ___ / ____
Data de ENTREGA na Casa de Camilo ___ / ____ / ____

Composta pelos materiais:
115 quadros com caricaturas a preto e branco emoldurados
(100 quadros 45 alt. X 37 larg.; 15 quadros 37 alt. X 45 larg.)
Em 6 caixas:
c/ dimensões 1,12 cm comp. X 58 alt. X 41 larg.
- Caixa 1 (2 ao 24)
- Caixa 2 (25 ao 46)
- Caixa 3 (47 ao 73)
- Caixa 4 (74 ao 93)
- Caixa 5 (94 ao115)
E c/ dimensões 87 cm comp. X 50 alt. X 44 larg.)
- Caixa 6 (1-17-11-16-26-39-51-55-58-60-63-68-71-98-114)
- 1 caixa pequena (tipo de fotocópias) com legendas para cada quadro
MATERIAL ACOMPANHANTE | Atelier para crianças dos 6 aos 10 anos (composto
por guião e uma caixa (tipo fotocópias) com vários materiais referentes aos jogos). Este
material é facultativo ao empréstimo da exposição. SIM____ NÂO ___

Cedência de exposições itinerantes

1. Obrigações da Casa de Camilo
Compete à Casa de Camilo:
- Acondicionar o material da exposição.

2. Obrigações da entidade requisitante
Compete à entidade requisitante:
- Na divulgação da exposição mencionar a Casa de Camilo como a entidade que cede a
exposição.
- Informar a Casa de Camilo com uma antecedência de pelo menos 30 dias, a contar da
data inicialmente fixada para a inauguração da exposição, em caso de desistência ou
adiamento da sua realização.
- Assegurar o transporte do material da exposição.
- Providenciar apoio técnico para a montagem e desmontagem da exposição.
- Providenciar os materiais necessários para a montagem da exposição.
- Garantir as necessárias condições ambientais e de segurança durante o período em que
a exposição estiver patente ao público.

3. Responsabilidades da entidade requisitante
É da exclusiva responsabilidade da entidade requisitante responder por qualquer dano
que ocorra no material da exposição, devendo ressarcir a Casa de Camilo no valor
considerado necessário para a sua reposição.
Aceito e subscrevo o disposto neste termo de responsabilidade.
___________________________, ___/___/___

______________________________________
(assinatura legível) e carimbo
P.F. ENVIAR POR CORREIO OU FAX OU EMAIL (DIGITALIZAR)

CASA DE CAMILO - MUSEU.CENTRO DE ESTUDOS
Avenida de S. Miguel, 758 4770-631 S. Miguel de Seide
252 309 750 Fax 252 309 759 geral@camilocastelobranco.org

