
VI CONCURS DE PINTURA I ESCULTURA 

MUSEU ARXIU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 2022

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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

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

Poblacio� : …………………………………………………………………………………….... CP: …………………………

Tele� fon: ………………………………………………......  Data de naixement: ………………………………………

Correu electro� nic: ……………………………………………………………………………………………………............

Tí�tol de l’obra: …………………………………………………...…......……………………………………………………..

Te�cnica: ……………………………………………………………………… Mides: ………………………………………..

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

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 2022.

Tí�tol de l’obra: .....................................................................................................................……………………..

Te�cnica:  ....................................................................................… Mides: ………………………………………..

La devolucio�  de les obres no seleccionades es fara�  del 26 de novembre a l’11 de desembre de 2022 (el dia 30 de novembre 
el museu estara�  tancat). Les obres exposades s’hauran de recollir de l’11 al 22 de gener de 2023. Les obres no retirades en 
els  terminis indicats quedaran a disposicio�   de l’Organitzacio� , que en podra�  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) · 08392, Sant Andreu de Llavaneres ·
Tel. 93 792 92 82 · 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 l’Ajuntament 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 a qualsevol dels
punts d’atenció ciutadana. D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), l’interessat 
accepta rebre informació a través del seu correu electrònic o altres mitjans.


