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SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA FIRA DEL XICOTET FORMAT 2017
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA FIRA DEL XICOTET FORMAT 2017
En/Na
D./Dña. _________________________________________________________________________________________
provist del DNI/Passaport núm.
amb adreça a la localitat de/d’
provisto del DNI/Pasaporte nº____________________________ con domicilio en la localidad de _________________________
carrer/núm./pis
telèfon mòbil i fix
calle/nº/piso________________________________________ teléfono móvil y fijo__________________________________
e-mail
periodicitat en què revisa l'e-mail
e-mail____________________________________________ periodicidad en que revisa el e-mail_______________________

EXPOSA:/EXPONE:
Que tenint coneixement de les Bases de la Fira del Xicotet Format 2017, sol·licite participar en el procés de
selecció, ACCEPTANT les condicions de participació especificades en les mateixes.
Que teniendo conocimiento de las Bases de la Fira del Xicotet Format 2017, solicito participar en el proceso de selección, ACEPTANDO las
condiciones de participación especificadas en las mismas.

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN: / DOCUMENOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Esta sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
Esta solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

Currículum
Fotocòpia DNI / fotocopia DNI
Dossier de l’obra / Dossier de la obra
Nota: La docum. s’haurà de presentar en format físic (no digital) / La docum. se deberá presentar en formato físico (no digital).

INFORMACIÓ D’INTERÉS PER AL SOL·LICITANT:
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SOLICITANTE:
· En el dossier haurà d’especificar el tipus d’obra (gravat, pintura, dibuix, fotografia etc..) i tècniques, emprades
en l’elaboració dels treballs. / En el dossier deberá especificar el tipo de obra (grabado, pintura, dibujo, fotografia, etc..) y técnicas
empleadas en la elaboración de los trabajos.
· La instància podrà presentar-se en la Casa de Cultura d’Altea fins al 15 de juny de 2017 inclusivament, qualsevol
instància presentada fóra d’este termini serà automàticament rebutjada. / La instancia podrá presentarse hasta el 15 de
junio inclusive, cualquier instancia presentada fuera de este plazo será automáticamente rechazada.
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________
Altea, a _____ d’/de ______________ de 2017.
Signat pel sol·licitant
Firmado por el solicitante:

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per l’Ajuntament d’Altea i els seus organismes dependents, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les
seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 1999). / Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Altea y sus organismos dependientes, en el uso de las funciones propias
que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 1999).

