IMPRIMEIX

Annex 2
Espai reservat per al registre

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ ALS XVI PREMIS EL CAC A L’ESCOLA
CATEGORIA B: TREBALLS DE RECERCA DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DE LES PERSONES SOL·LICITANTS:
Nom i cognoms:
NIF:
Nom i cognoms:
NIF:
Nom i cognoms:
NIF:
SUBCATEGORIA:
Treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat, presentats de manera individual i/o
col·lectiva.
Produccions audiovisuals realitzades per l’alumnat de batxillerat, en el marc del
treball de recerca, presentat de manera individual i/o col·lectiva.
DADES DE CONTACTE:
Adreça postal (carrer, població, comarca i codi postal):

Telèfon:
Adreça electrònica:
DADES DEL CENTRE ESCOLAR:
Adreça postal (carrer, població, comarca i codi postal):

CIF:
Telèfon:
Adreça electrònica del centre:
DOCUMENTACIÓ:
Suport digital (CD o USB)
Enllaç:
INCLOU:
Treball PDF
Treball audiovisual
Tràiler o vídeo-resum

RESTABLEIX

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 XVI 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 que les vostres dades personals seran tractades i recollides d’acord amb l’article 6 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i seran incorporades al Registre d’activitats del
tractament “Premis i ajuts”. El titular d’aquest Registre és el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). La finalitat de la
recollida de les dades és la de gestionar i tramitar les convocatòries dels Premis el CAC a l’escola. Per exercir els vostres
drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat de les dades personals podeu enviar
un correu electrònic a educac@gencat.cat o un correu postal al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, juntament
amb una fotocòpia del vostre DNI, o document justificatiu de la vostra identitat, i la indicació del dret que voleu exercir.

