
ANNEX III. Fitxa d'identificació i  descripció de presentació d'obres.  
RESPECTEU EL NOMBRE DE LÍNIES DE CADA CASELLA PER A  QUÈ NO S'AMAGUE INFORMACIÓ EN IMPRIMIR ELS DOCUMENTS.

CONVOCATÒRIA PROJECTES PROGRAMA ANIMACIÓ LECTORA 2017-2018
 

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms:                                                                     DNI:

Domicili:                                                                               C.P:

Telèfons de contacte:                                             E-mail: 

DADES DE L'AUTOR/A

Nom:                                                                                     CIF: 

Domicili:                                                                              

C.P:                            Població:                                  E-mail: 

FITXA TÈCNICA

Títol de l'obra:

Destinat a públic: 

Duració estimada de l'activitat:                                           

Disponibilitat de realització:

   Dies:                                                             Horaris                        Lloc de realització:

Necesitats de material per part de l'administració:

MATINS

VESPRADES

MIGDIA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

llum so projector taules i cadires, quantitat:

EXTERIOR

INTERIOR

material expositiu
altres aspectes a tindre en compte

Cap de setmana

Disponibilitat total Disponibilitat total

Indistint



Material que aporta el sol.licitant:

Breu ressenya de l'obra:

no escribiu fora dels requadres ja que no es podrà llegir el que s'haja escrit.

De conformitat amb el  que disposa la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció  de Dades de Caràcter
Personal, i en la seua normativa de desenrotllament, vos informem que les dades personals que es reben voluntàriament dels
participants seràn incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat de la Regidoria de Cultura. 
Les dades dels participants seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la seua participació en la present convocatòria. 

so llum projector

taules i cadires necessàries per al seu desenrotllament

material expositiu

altres:
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