
III CONCURS DE PINTURA I ESCULTURA 

MUSEU ARXIU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 2016

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Nom  i cognoms de l’artista: ……………………………………………………………………………………………………

Població i any de naixement: …………………………………………………………………………………………………….

Domicili: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Població: …………………………………………………………………………………….... CP: …………………………………..

Telèfon: ………………………………… Mòbil: ………………………….  a/e: ……………………………………………..

Títol de l’obra: …………………………………………………… Tècnica: ……………………………………………………….

S’inscriu al Concurs de Pintura i Escultura del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres de
l’any 2016.

Signatura

…………………………………………………  ..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BUTLLETA DE RECEPCIÓ

L’autor/a: .......................................................................................................................................

ens fa lliurament de la seva obra per al Concurs de Pintura i Escultura del Museu Arxiu de Sant
Andreu de Llavaneres 2016.

Títol de l’obra: ........................................................................................................................

Tècnica:  .................................................................................................................................

La devolució de les obres  no seleccionades es farà  del  28 de novembre al  9 de desembre de 2016.  Les obres
exposades  s’hauran  de recollir  del  9  al  27  de gener  de 2017.  Les  obres  no retirades en els   terminis  indicats
quedaran a disposició  de l’Organització, que en podrà disposar lliurement.

Caldrà presentar aquest resguard per retirar l’obra.

Signatura i segell del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres

Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres                              Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt)                            
Sant Andreu de Llavaneres (08392)                                            Tel. 937.929.282  c/e. llava.museuarxiu@ajllavaneres.cat

L’interessat dóna el seu consentiment de forma expressa al tractament de les
dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran incorporades en un
fitxer amb la finalitat de divulgació cultural, el titular i el responsable del
qual  és  el  Museu  Arxiu de  Sant  Andreu de  Llavaneres.  Sempre  que  ho
consideri  oportú  l’interessat  podrà  accedir,  rectificar,  cancel·lar  les  seves
dades i oposar-se a aquest tractament, adreçant-se per escrit al Museu-Arxiu
de Sant  Andreu de  Llavaneres,  Carretera de  Sant  Vicenç,  14 can Caralt,
08392  Sant  Andreu  de  Llavaneres.  D’acord  amb  l’art.  21  de  la  Llei  de
serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’interessat
accepta  rebre  informació de l’entitat  a  través del  seu correu electrònic o
altres mitjans telemàtics.


