
 

SOL·LICITUD INDIVIDUAL D'EXPOSICIÓ AL MUR DEL TOC 

Com a representant de: nom      , 
amb adreça a           
de  , CP   ,telèfon   , 
correu electrònic   i NIF    , 

i en qualitat de     , amb la present sol·licitud: 

 

 
 

 
 

 

Nom i cognoms     ,amb adreça 
a        
de  , CP   ,telèfon   , 
correu electrònic   i DNI    , 

 

 

PROPOSTA D'EXPOSICIÓ: 
• Títol de l'exposició    

• Descripció del projecte:    

• Dates preferides:    

• Necessitats de muntatge :    

   

• Temps estimat de muntatge:    

• Temps estimat de desmuntatge:    

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 
• Fotocòpia del DNI 

• Currículum breu 

• Fotografies de l'obra i de l’autor/autora 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES 
• Declaro que totes les dades abans detallades són certes. 

• Estic informat/informada i accepto les condicions expositives. 

• Accepto els drets de reproducció per part de l’Oficina Jove i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb finalitats de difusió de 
l’exposició i el programa MUR. 

Sí  NO 
 

 

 
Vilanova i la Geltrú,  de  de 20   
(signatura) 

 
 
 

 
 

 
 
 
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El 
responsable de tractament és l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser 
cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política 
de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i 
limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça 
dpd@vilanova.cat. 
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