FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
“CONCURS – JOVES TALENTS MUSICALS”

COGNOMS _______________________________________________________________________ EDAT ___________
NOM _______________________________________________ DATA DE NAIXEMENT ___________________________
N. DE PASSAPORT O DNI _________________________________ TELÈFON/MÒBIL ______________________________
CORREU ELECTRÒNIC ________________________________________________________________________________
ADREÇA ___________________________________________________________________________________________
ESCOLA DE MÚSICA ACTUAL ___________________________________________________________________________

M’INSCRIC COM A CANDIDAT/A PER PARTICIPAR en el “CONCURS de JOVES TALENTS MUSICALS”

EN LA MODALITAT DE:
CANT

GUITARRA

PIANO

DISCIPLINA: INDIVIDUAL

VIOLÍ

VIOLA

VIOLONCEL

ACORDIÓ

FLAUTA TRAVESSERA

GRUP o DUET

REPERTORI A INTERPRETAR:

1ª OBRA
TÍTOL ______________________________________________________________________
AUTOR ______________________________________________________________________
2ª OBRA (només per Individuals o grups i duets juvenils, excepte modalitat Cant)
TÍTOL ______________________________________________________________________
AUTOR ______________________________________________________________________

DECLARO QUE COMPLEIXO ELS REQUISITS I ADJUNTO CERTIFICAT ACREDITATIU.

DESITJO REALITZAR LA PROVA DE CANDIDATURA I ACCEPTO PER AVANÇAT TOTES LES DECISIONS DEL JURAT.
Signatura del candidat/a o del tutor si és menor d’edat

CLÀUSULA DE PRIVACITAT I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
Als efectes del que preveu la Llei la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades
personals, l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA informa l’usuari que les seves dades personals passaran a formar
part del fitxer anomenat “Matrícula d’alumnat”, gestionat per la Sra. Roser Palomero, l’única finalitat del qual
és l’informació d’activitats. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació i de
cancel··lació de les dades personals sol··licitades en aquesta butlleta. Aquests drets es poden exercir a l’adreça
de l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA: Carrer Prat Gran 9, 2n. AD700 Escaldes-Engordany.
Entre les dades de que disposa l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA, es troben fotografies dels alumnes en les
activitats i cursos desenvolupats, que poden ser publicades a la plana web, o utilitzades per a publicitat de les
activitats del Concurs. Si l’interessat, pare/mare o tutor no manifesta la seva voluntat explicita de no atorgar
l’autorització, s’entén que gaudeix del consentiment del mateix per a poder utilitzar aquest material audiovisual.
Serà responsabilitat de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en
cada moment.
l’ESCOLA DE MÚSICA HARMONIA es compromet a complir la seva obligació de preservar la confidencialitat de
les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, adoptant les mesures de seguretat necessàries per
evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. En el cas de menors el full d’inscripció haurà
d’anar signat per la persona responsable o tutor del menor. Nom i signatura de conformitat
A ____ de ______________ del 201___

Nom _________________________
Signatura de conformitat

