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INFORMACIÓ

Us oferim dues versions del mateix formulari d’inscripció: una en PDF totalment editable i una altra 
en Word. Podeu usar la que vulgueu.

Abans de penjar el curtmetratge a FESTHOME, ens heu de remetre aquest full emplenat per 
correu electrònic i heu d’adjuntar un arxiu amb una còpia del DNI, passaport o tarja de residència 
del titular.

També podeu imprimir i omplir el formulari a mà (amb lletres majúscules) i enviar-lo escanejat per 
correu electrònic (premiscastellitx@ajalgaida.net), sempre adjuntant una còpia del DNI, passaport 
o tarja de residència.

FITXA D’INSCRIPCIÓ AL 
I PREMI DE CURMETRATGES

persona responsable *
nom llinatges

dni, passaport, tarja de residència *
número

adreça per a notificacions *
carrer, avinguda, passeig, etc. número pis, porta, bloc, etc.

codi postal localitat comarca

adreça electrònica

telèfon de contacte *
mòbil fix

ATENCIÓ

Els camps marcats amb un asterisc * s’han d’emplenar obligatòriament.
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tipus *

títol *

direcció *

ajudant de direcció

script

producció *

producció executiva

auxiliar de producció

guió *

edició/muntatge *

postproducció

animació

so

música

direcció de fotografia

operador de càmera

assistent de càmera

direcció d’art

maquillatge/vestuari

FITXA TÈCNICA DEL CURTMETRATGE
ficció no ficció
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PROTECCIÓ DE DADES
Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i per a poder prestar-vos els nostres serveis dins de la legalitat. Així mateix, podran ac-

cedir a les vostres dades totes aquelles entitats que necessitin utilitzar-les per a proporcionar-vos els nostres serveis.
Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens hi obliguin les lleis aplicables. 
En qualsevol moment podeu dirigir-vos a l’Ajuntament d’Algaida per saber quina és la informació personal que tenim; rectificar-la, si fos incorrecta, i 

eliminar-la quan hagi finalitzat la nostra relació. També podeu requerir el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per a demanar al-
gun d’aquests drets, haureu de remetre una sol·licitud per escrit a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI: AJUNTAMENT D’ALGAI-
DA, CARRER DEL REI, 6, CP 07210 ALGAIDA (ILLES BALEARS).

En cas que considereu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agencia Espanyola de Protecció 
de Dades (www.agpd.es).

durada *

any de producció *

actors i actrius *

sinopsis *


	Nom: 
	llinatges: 
	número: 
	adreça: 
	número carrer: 
	pis, porta: 
	comarca: 
	localitat: 
	codi postal: 
	adreça electrònica: 
	mòbil: 
	Fix: 
	Casilla de verificación 1: Off
	Casilla de verificación 2: Off
	títol: 
	títol 2: 
	títol 3: 
	títol 4: 
	títol 5: 
	títol 6: 
	títol 7: 
	títol 8: 
	títol 9: 
	títol 10: 
	títol 11: 
	títol 12: 
	títol 13: 
	títol 14: 
	títol 15: 
	títol 16: 
	títol 17: 
	títol 18: 
	títol 19: 
	títol 20: 
	títol 21: 
	títol 22: 


