SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

FESTA DE LA MÚSICA I LA DANSA 2019
Dates

27 d’abril de 2019

Lloc

Pl. de l’Espolsada

Entitat
DADES
Nom i cognoms
Responsable
CIF/ NIF
Adreça
Telèfon

Horari

Matí: Classes obertes / tallers
Tarda: Mostra de música i dansa

Escola

DNI

2132

323

Població
E-mail :

PERSONA DE REFERÈNCIA PER COORDINACIÓ
Nom i cognoms
Telèfon
ACTIVITAT
Classe oberta/Taller
Durada:
minuts
Amb música?
No
Si Enregistrada
En directe

Mostra
Durada:
minuts
Amb música?
No
Si Enregistrada
En directe

Detall proposta classes obertes i mostra (títol, tipologia de ball-música, ...)

Necessitats tècniques i d’infraestructura

OBSERVACIONS

SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat d’ aquesta
sol·licitud.
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix
podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de
Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat.

Les Franqueses del Vallès,
d/de
Signatura:

de 20

Centre Cultural Can Ganduxer. Avinguda de la Sagrera, 1, 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 466 506 – Fax 938 400 572 - www.lesfranqueses.cat - jose.algar@lesfranqueses.cat

PROCEDIMENT I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
FESTA DE LA MÚSICA I LA DANSA 2019
Procediment:
1. Lloc de presentació de la sol·licitud:
a. cultura@lesfranqueses.cat
b. Oficines del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, Av. de la
Sagrera, núm. 1, 08520 Les Franqueses del Vallès.
2. Termini presentació de la sol·licitud: 15 de març de 2019
3. És obligatori emplenar tots i cadascun dels apartats.

Condicions de participació:
1. Cada participant facilitarà un representant que serà el referent amb l’organització.
2. Les Escoles podran participar amb una mostra de les seves activitats duta a terme pel
professorat i/o alumnes.
3. La classe oberta o taller haurà de durar màxim 30 minuts o 1 hora per participant.
4. La mostra total (composada per les diferents exhibicions) haurà de tenir un màxim de 20
minuts per participant (inclosos els canvis de grup).
5. L’organització distribuirà l’horari d’actuacions de les mostres tenint en compta modalitats,
edats, etc., que es comunicarà al referent de cada participant.
6. L’arribada dels participants haurà de ser com a mínim 30 minuts abans de l’actuació i situar-se
en el punt de control que l’organització comunicarà a cada referent.
7. Cada referent, en la data indicada per l’organització, haurà de:
a. Música enregistrada: aportar-la en format MP3, amb el nom
b. La música en directe: necessitats tècniques i durada de la prova de so
8. L’organització establirà un horari per a les proves de so.
9. Cada participant haurà de comunicar a l’organització
d’infraestructures necessàries (cadires, tanques, ...).

les

necessitats

tècniques

10. Cada participant és responsable de tenir l’autorització dels seus integrants (i dels tutors en cas
de menors) per poder utilitzar fotografies que es realitzin i on apareguin.

De caràcter general:
1. Amb la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant es declara coneixedor de les normes vigents
reguladores d’aquest tipus d’activitat i es fa responsable del seu compliment.
2. El sol·licitant ha de seguir les pautes dels tècnics municipals responsables de l’activitat així
com dels serveis d’ordre públic.

2

