IMPRIMIR

REINICIAR

Annex 3
Espai reservat per al registre

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ ALS XIV PREMIS EL CAC A L’ESCOLA
CATEGORIA C: PROFESSORAT DE CENTRES EDUCATIUS
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DE LES PERSONES SOL·LICITANTS:
Nom i cognoms:
NIF:
Nom i cognoms:
NIF:
Nom i cognoms:
NIF:
DADES DE CONTACTE:
Adreça postal (carrer, població, comarca i codi postal):

Telèfon:
Adreça electrònica:
SUBCATEGORIA
Professorat del segon cicle d’infantil, de primària, de secundària i de cicles de formació
professional
Professorat de centres d’educació especial
DADES DEL CENTRE ESCOLAR:
Nom:
CIF:
Adreça postal (carrer, població, comarca i codi postal):

Telèfon:
Adreça electrònica:
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Treball PDF
Treball audiovisual
Tràiler o vídeo-resum

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Jo [nom i cognoms] ..........................................................................., amb DNI
......................................................................, representant legal de [nom del centre]
..............................................................................................................................
.......,
DECLARO:
■ que totes les persones participants en els treballs presentats als Premis el CAC a
l’escola coneixen i accepten (amb l’autorització dels seus representants legals quan sigui
necessari) les obligacions que es desprenen de les bases reguladores i de la convocatòria
corresponent dels Premis i autoritzen l’ús de la seva imatge i de la seva veu en els
treballs presentats, així com en l’acte de lliurament dels Premis, que pot ser difós per
qualsevol mitjà de comunicació;
■ que els treballs presentats als Premis compleixen la normativa vigent en matèria de
protecció dels drets de propietat intel·lectual i s’eximeix, en tot cas, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol
altra transgressió de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
La persona sol·licitant accepta les bases de la convocatòria dels XIV Premis el CAC a
l’escola publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
[Localitat i data]

[Signatura del/de la representant legal del centre i segell de l’escola]
(Cal presentar una sol·licitud per treball.)

Us informem, d’acord amb l’article 5 la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, que les dades de caràcter personal recollides seran incorporades al fitxer “Premis i ajuts”, titularitat del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, i seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries dels Premis el CAC a
l’escola. Podeu exercir els drets d’accés, de cancel·lació, d’oposició o de rectificació per mitjà d’una comunicació escrita,
acompanyada de la fotocòpia del DNI, adreçada a la Secretaria General del Consell de l’Audiovisual de Catalunya o
personalment a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya al carrer dels Vergós, 36-42, de Barcelona (08017).

