
INSCRIPCIÓ AL CONCURS
[És]Música

GRANOLLERS 2019

NOM DEL GRUP

Categoria a la qual es participa:
(marqueu amb una x)

[ÉS] MÚSICA 

I [ÉS] MÚSICA

COMPONENTS:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

PERSONA DE CONTACTE / REFERENT

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

Signatura

Granollers, __ de _________ de 2019

Les dades recollides en aquesta inscripció formaran part d’un fitxer i s’utilitzaran en la forma i les limitacions que recull la Llei orgànica
15/99 de protecció de dades de caràcter personal i confidencial, del qual és responsable l’Ajuntament de Granollers, que a la vegada
compleix la Llei esmentada.



Consentiment d'acceptació i drets d'imatge 
GRANOLLERS 2019

Cal que l'ompli cadascun dels membres del grup: 

NOM DEL GRUP

(L’ha d’emplenar el tutor/ora legal en cas de menor d’edat.)

Jo,  _____________________________________________  com a  pare,  mare,  tutor/ora  legal  amb  DNI
__________________  ,  autoritzo  el  meu  fill/a  _______________________________  amb
DNI___________________  a  participar  en  el  concurs  de  música  de  secundària  que  es  farà  al  GRA.
Equipament juvenil; accepto la normativa que estableix l’organització i me'n faig  responsable en cas que el
meu fill/a no respecti la normativa establerta. Així mateix autoritzo la realització i difusió de fotografies i
vídeos de l'esdeveniment. 

Signatura del pare/mare/tutor legal     

Granollers, __ de _________ de 2019

M'he llegit les bases i n'accepto les condicions
(marqueu amb una creu)   

     

(S’ha d’emplenar, en cas de ser major d’edat)

Jo, _____________________________________ amb DNI ___________________, em faig responsable de
les  incidències  que  pugui  provocar  durant  el  concurs  de  música  de  secundària  que  es  farà  al  GRA.
Equipament juvenil, i a les places properes, i accepto la normativa que estableix l’organització. Així mateix
autoritzo la realització i difusió de fotografies i vídeos de l'esdeveniment. 

Signatura           

Granollers, __ de _________ de 2019

M'he llegit les bases i n'accepto les condicions
(marqueu amb una creu)  

Les dades recollides en aquesta inscripció formaran part d’un fitxer i s’utilitzaran en la forma i les limitacions que recull la Llei orgànica
15/99 de protecció de dades de caràcter personal i confidencial, del qual és responsable l’Ajuntament de Granollers, que a la vegada
compleix la Llei esmentada.


