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3. DOKUMENTACIONI

Ne  një email të vetëm, aplikantët duhet të prezantojnë:
- Formën e aplikimit të plotësuar në format PDF. Ju lutem përdorni formatimin e mëposhtëm
për të emërtuar formën e aplikimit duke zëvendësuar:

Mbiemër_Emër_Aplikim.pdf

Emër :

Mbiemër:

Datëlindje :

Vendlindje :

Gjinia: 

Kombësia:

Adresa:

Telefoni :

Celulari:

Email:

Website apo 
Social Media: 

Edukimi:

1.

2.

3.

4.

5.

1. Rreth Jush:

2. RRETH PUNES TUAJ – Ju lutem përkufizoni artin tuaj me pesë fjalë kyce:

1 Ju lutemi plotesojeni ne kompjuter formen e aplikimit. 



- Portfoli (vetëm nje file  pdf  ku mund të përfshini imazhe dhe tekste). Ju rekomandojmë 5
imazhe dhe i këshillojmë aplikantët që të paraqesin vetëm informacion që është thelbësor
për aplikimin. Imazhet duhet të jenë të shoqëruara me detaje teknike : titull, media, materiali,
formati, viti i prodhimit  ose një përshkrim I shkurtër. Për video/filma ju lutemi të përcillni një
link në websitin tuaj,  Vimeo , YouTube, etj . Mos i shtoni si “attach” dosjet  video. Emërtoni por-
tofolin tuaj si më poshtë:

Mbiemër_Emër_Portfolio.pdf

Ju lutemi të përcillni vetëm një kopje elektronike në NJË email unik: 

oas@gallery70.art 

Udhëzime:
Ju lutemi të përcillni të gjithë dokumentacionin në një email të vetëm:

1. Ju lutemi përfshini të gjitha imazhet e portofolit në një dokument.
2. Mo harroni të përfshini përshkrimin apo detajet teknike te portofolit 2.
3. Preferenca është që imazhet dhe përshkrimet të jenë në të njëjtin dokument
4. Ju lutemi mos shkruani informacione të rëndësishme në trupin e emailit.
5. Ju do të vlerësoheni vetëm mbi formën e aplikimit dhe dokumentacionin e kërkuar.
6. Ju lutemi mos dërgoni më shumë se 2 bashkëlidhjet e kërkuara

APLIKIMET DO TE MBYLLEN ME 31 MAJ 2022.  

4. KONFIRMIM

Konfirmoj se informacioni që kam prezantuar është i saktë. Kam plotesuar aplikimin dhe kam 
përcjellë bashkelidhjet vetëm në formë elektronike. Kam lexuar dhe kuptuar 
paraprakisht kushtet e pjesmarrjes në OAS2022 organizuar nga Gallery70.

Vendi dhe data Emër Mbiemër Firme 

Gallery70 OAS2021 - Forma e Aplikimit

1  Ju lutemi plotesojeni ne kompjuter formen e aplikimit.
2 Shtoni një përshkrim nëse vepra është instalacion, apo teknike mikse; per veprat jepni dimensionet, tekniken, materialin  


	Emër: 
	Mbiemër: 
	Datëlindje: 
	Vendlindje: 
	Gjinia: 
	Kombësia: 
	Adresa: 
	Telefoni: 
	Celulari: 
	Email: 
	Social Media: 
	Edukimi: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	Vendi dhe data: 
	Emer Mbiemer: 


