Projecte: Suport als agents del sistema cultural-creatiu
Entitat: Consell Comarcal de la Selva
Pla execució: "ARTICULACIÓ D'UN ECOSISTEMA CULTURALCREATIU A LA SELVA"
Núm exp: IE_02/18

LOGOS

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
TITOL DE L’ACTIVITAT:
CONDUCTOR DE L’ACTIVITAT: 1
DATA, HORA i LLOC DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:

PERSONA DE CONTACTE DE L’EQUIPAMENT:

Requisits de participació: La subscripció del present document implica l’acceptació dels
requisits o condicions següents:
1.Opció 1: Els honoraris, que corresponen a la presentació de la sessió a dalt esmenada, dins de
la programació XXX, seran de XXX,XX € IVA inclòs. S’abonaran mitjançant transferència
bancària una vegada realitzada la sessió i contra la corresponent factura.
Opció 2: L’activitat és gratuïta i no comporta el pagament d’honoraris en tant es realitza com a
acte voluntari.
2.- El conductor de l’activitat indicarà, en un termini màxim de 7 dies abans de l’inici de
l’activitat, les necessitats tècniques especials que pugui requerir (equips de so i llums,
projector, reproductor de material audiovisual, pantalles, etc.). El document de necessitats
tècniques lliurat pel conductor de l’activitat s’adjuntarà a aquest acord.
3.- Els honoraris inclouen l’entrega, per part del conductor de l’activitat, de informació
detallada de la seva actuació acompanyada de material gràfic i imatge corporativa per la
difusió de l’esdeveniment. El responsable de l’equipament podrà modificar aquest material
amb la finalitat d’adaptar-lo a les necessitats de l’activitat, salvaguardant en tot cas la seva
essència i prèvia consulta al conductor de la sessió.
4.- És l’objectiu de l’equipament donar la màxima difusió a l’activitat. A aquests efectes, el
conductor de l’activitat dóna la seva autorització per tal que:
a) La seva intervenció sigui fotografiada i les fotografies passin a formar part del fons
documental de de l’equipament, podent ser utilitzades per aquesta entitat en relació
amb la difusió de les seves activitats.
b) La seva intervenció sigui objecte de gravació audiovisual i la gravació passi a formar
part del fons documental de de l’equipament, podent ser utilitzada per aquesta entitat
en relació amb la difusió de les seves activitats.
c) La seva intervenció (una part o en la seva totalitat) sigui publicada permanentment o
temporal a la web de de l’equipament, sempre sense afany de lucre.
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És l’artista, el monitor, el professor, etc. responsable de realitzar l’activitat artística, de formació, de lleure, etc.
programada.

Adreça, Mail, Web, Telèfon…
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5.- En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti
seran recollides en un fitxer propietat de l’equipament, amb la finalitat de remetre-li
informació sobre l’agenda i els actes i activitats que organitza aquesta entitat. Vostè podrà
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb relació al tractament de
les seves dades a (adreça de l’equipament). En cas que no estigui interessat a rebre aquesta
informació, pot marcar la casella següent .

I, d’acord amb el detallat als punts anterior, les parts signen el present document a La Cellera
de Ter, en data XX/XX/XXXX.

El conductor/a responsable de l’activitat
NOM, COGNOMS

La responsable de l’equipament
NOM, COGNOMS

Adreça, Mail, Web, Telèfon…

