VÝPOŽIČKA
Formulár o vybavení priestorov
Informácie o žiadateľovi:
Názov (meno; u právnických
osôb aj právna forma)
Sídlo (adresa)
Kontaktná osoba
Kontakt (tel., email)

Otváracie hodiny pre
verejnosť
Spolupracuje na výstave aj
iná inštitúcia

áno 
nie
ak áno napíšte o ktorú inštitúciu ide:



Účel výpožičky:
Názov výstavy
Miesto výstavy
Termín výstavy
Celková výpožičná doba
Informácie o budove:
Typ a stav budovy, počet
poschodí
Aké ďalšie aktivity prebiehajú
v budove mimo výstavy
Platí zákaz fajčenia v celej
budove
Nachádza sa budova
v povodňovej oblasti
Má budova nakladaciu rampu

áno



nie 
ak nie, popíšte kde neplatí:

áno



nie



áno 
ak áno je krytá?
áno 
rozmery rampy:

nie



nie



V prípade že rampu budova
nemá ako nakladáte /
vykladáte zásielky
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Má budova prístupové
obmedzenia
Informácie o výstavných
priestoroch:

áno 
ak áno, popíšte:

nie



áno 
ak áno, rozmery a max. váha:

nie



Je tam nákladný výťah
Nachádzajú sa priamo
v priestoroch alebo nad
výstavnými priestormi
vodovodné inštalácie,
potrubie, fontány prípade iné
zdroje vody
Ako plánujete zabezpečiť
vystavenie výpožičky

na stenách  na priečkach

 podstavcoch 

na paneloch



Uveďte konštrukčné detaily
týkajúce sa inštalácie
zbierkových predmetov
(materiál, typ spojov, závesný
systém a pod.)
Aký systém kontroly teploty
a vlhkosti prostredia
používate

centrálna klimatizácia  centrálna kontrola vlhkosti  samostatné klimatizačné
jednotky  prenosné zvlhčovače vzduchu  prenosné odvlhčovače 
elektrické kúrenie  parné vykurovacie telesá  kúrenie plynom 
iné  popíšte:

Ako často kontrolujete teplotu
a vlhkosť vo výstavných
priestoroch
Rozsah teploty v priestoroch
Rozsah vlhkosti v priestoroch
Ako sú osvetlené výstavné
priestory – koľko luxov

žiarovkové osvetlenie 
fluoreskujúce  - s UV filtrom 
denné svetlo (okná, dvere, strešné okná)

 - so žalúziami, roletami 
- s UV filtrom 

Ako kontrolujete osvetlenie
Koľko hodín týždenne
prípadne denne sú výpožičky
vystavené osvetleniu
Máte špeciálne úložné
priestory pre výpožičky

áno



nie



Ako sa kontroluje prístup do
týchto úložných priestorov
Kde sú uložené obaly
výpožičky
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Máte odborne vyškolený
personál ktorý zabezpečuje
balenie / manipuláciu
výpožičky

áno



nie



nie



Kde prebieha vybaľovanie /
balenie výpožičky pred a po
výstave
Sú priestory zabezpečené
elektronickou ochranou

áno 
ak áno:
centrálne 

Sú prítomní dozorcovia počas
otváracích hodín

áno



nie



Mimo otváracích hodín

áno



nie



nie



Sú vystavované zbierkové
predmety chránené pred
fyzickým kontaktom

vchod 

áno 
ak áno popíšte ako:

okná 

detektory pohybu 

Spracoval:
Meno .............................................

Podpis .....................................

Funkcia .........................................

Dátum ......................................

K tomuto formuláru je potrebné priložiť:
-

plán výstavných priestorov
správu o vlhkosti a teplote v priestoroch, kde bude výpožička vystavená
fotografiu interiéru výstavných priestorov
akékoľvek ďalšie, podľa vás užitočné, informácie
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