1. Ползването на Галерия УниАрт в НБУ за нуждите на учебната и творческата дейности на
департаментите на НБУ става след одобрение на Изпълнителния директор на НБУ, отправено до
него с Предложение за ползване залата на галерията (Приложение 1- неразделна част от тези
правила).
2. Ползването на Галерия УниАрт от външни лица става по предварителна договореност с НБУ и
след заплащане на определената в договора наемна цена. Виж: Услуги
3. Организаторът на всяко събитие, провеждащо се в галерия УниАрт, е длъжен да уточни
предварително с координатора на галерията всички въпроси по организацията на събитието,
включително да посочи приблизителния брой очаквана публика.
4. Ползването на Галерия УниАрт се извършва само в присъствието на организатора на събитието и
координатора на галерията, които са длъжни да следят за реда и безопасността в залата по време
на събитието.
5. При организирането на концерти с оркестри от НБУ в залата на Галерия УниАрт се провежда
само генерална репетиция в деня на концерта.
6. При концерти изпълнителите могат да ползват съблекалните на Университетски театър след
предварително съгласуване с координатора на галерията.
7. Внасянето на допълнителни столове и обемисти предмети, както и качването на столове и
техника на втория етаж на галерия УниАрт, са забранени.
8. Докосването или преместването на експонати, както и внасянето на храни и напитки или личен
багаж, са строго забранени. Моля, имайте предвид, че дори чистите ръце могат да увредят
повърхността на произведенията.
9. Ако имате обемен личен багаж по време на Вашето посещение можете да го оставите в офиса на
Координатора на УниАрт.
10. Пушенето не е разрешено никъде в сградата.
11. Моля уважавайте правото на останалите посетители да общуват с произведенията на
спокойствие.
12. Фотографирането на произведения в галерията е позволено само за лични нужди с нетърговски
цели. Отговорност на посетителя е да се увери, че не нарушава нечии авторски права.
Използването на светкавица и стативи в галерията е забранено. Виж: Услуги
13. Фотографирането на произведения от гостуващите експозиции е забранено.
14. Екипът на УниАрт има право да работи в безопасна среда, свободна от насилие, злоупотреба или
заплашително поведение. УниАрт си запазва правото да отстрани всяко лице, което действа по
неприемлив начин.

