ANNEX II

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ AL PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL
TEATRE 2014
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta

I.

Dades de la convocatòria:

Denominació de la
convocatória:

II.

PREMI ADRIÀ GUAL 2014

Dades d’identificació del col.lectiu:

Nom o raó social

CIF:

Adreça
Localitat
Telèfon

III.

Codi Postal
Adreça electrònica

Dades d’identificació del representant legal del col.lectiu:

Cognoms i nom

NIF:

Adreça
Localitat
Telèfon

IV.

Codi Postal
Adreça electrònica

Dades dels graduats que participen al projecte:

Cognoms i nom

NIF:

Adreça
Localitat

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Any de llicenciatura

Especialitat

Escola (ESAD/CSD)
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Cognoms i nom

NIF:

Adreça
Localitat

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Any de llicenciatura

Especialitat

Escola (ESAD/CSD)
Cognoms i nom

NIF:

Adreça
Localitat

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Any de llicenciatura

Especialitat

Escola (ESAD/CSD)
Cognoms i nom

NIF:

Adreça
Localitat

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Any de llicenciatura

Especialitat

Escola (ESAD/CSD)
Cognoms i nom

NIF:

Adreça
Localitat

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Any de llicenciatura

Especialitat

Escola (ESAD/CSD)
Cognoms i nom

NIF:

Adreça
Localitat

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Any de llicenciatura

Especialitat

Escola (ESAD/CSD)
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V.

Dades d’altres col.laboradors en el projecte:

NOM

COGNOMS

D.N.I.

VI.

Projecte que es presenta al Premi:

CÀRREC

1. Breu descripció del projecte
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2. Pressupost previst desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden
adjuntar com annex els documents que justifiquin aquest pressupost)
A. DESPESES

IMPORT

Text (autoria, traducció i/o adaptació, drets d’autor)

Música (composició, arrangaments, drets d’autor)

Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum,
coreografia)

Actors i Actrius (retribucions i S. Social)

Intèrprets musicals (retribucions i S. Social)

Personal tècnic i de producció (retribucions i S. Social)

Escenografia i Vestuari

Infraestructura i Material Tècnic (inclou sales assaig)

Promoció i Publicitat

Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)

Despeses Indirectes (personal administració, subministraments, etc)

TOTAL DESPESES
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B. INGRESSOS

IMPORT

Aportació del col.lectiu

Previsió d'ingressos per Temporada

Previsió d'ingressos per Gira

Patrocinadors i/o co-produccions

Altres subvencions i/o ajuts (cal indicar l’estat: sol.licitat / concedit)

TOTAL INGRESSOS
C. RESULTAT

0,00
IMPORT

Total Despeses
Total Ingressos

0,00
0,00
RESULTAT

VII.

0,00

Altres observacions:

VIII. Documentació que s’adjunta:
Identificació del sol.licitant
ο Fotocòpia del NIF del col.lectiu (associació, companyia o altres)
ο Acta fundacional i estatuts del col.lectiu i del seu representant legal
ο Còpia de la sol.licitud de la constitució legal d’entitat davant l’organisme corresponent
ο Fotocòpia del títol o del resguard de sol.licitud de títol acadèmic dels graduats que integren el
col.lectiu
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ο
ο
ο
ο

Fotocòpia del DNI dels graduats que integren el col.lectiu del projecte presentat
Memòria detallada del projecte presentat
Currículums professionals i acadèmics dels graduats que integren el col.lectiu
Document acreditatiu d’estar en possessió dels drets d’autor

IX.

Declaració:

Els representant legal de l’entitat SOL.LICITA participar al Premi Adrià Gual de l’Institut del
Teatre 2014 assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i
DECLARA:
- Que les dades contingudes en aquesta sol.licitud i els documents que s’hi adjunten
corresponen a la realitat.
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions
previstes a les bases de la convocatòria
Localitat i data
Signatura del representant legal de l’entitat:

SR. JORDI FONT I CARDONA, DIRECTOR GENERAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a les
persones interessades que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents i a la
base de dades del Servei de Graduats de l’Institut del Teatre per al seu tractament informàtic en la convocatòria del
Premi de referència i en aquells altres que es considerin oportuns.
Així mateix, s’informa a les persones interessades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Institut del Teatre.
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la base de dades del Servei de Graduats de
l’Institut del Teatre marqueu l’espai següent:

□

No desitjo que les meves dades personal formin part de la base de dades del Servei de Graduats de l’Institut del

Teatre
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