
                       SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA
 IX MOSTRA DE ARTESANÍA E MAGOSTO 2019

- Domingo 17 de Novembro-

DATOS DA PERSOA / ENTIDADE INTERESADA EN PARTICIPAR

Nome:

Apelidos:

Enderezo:

DNI:
Teléfono/s:

Email: 

(Cubrir só no caso de querer facer constar que a solicitude a realiza unha asociación en lugar dunha persoa)

Actuando en
representación de :           

CIF :

Enderezo :

EXPÓN:

– Que ten coñecemento de que o Concello de Laxe está a organizar o IX MAGOSTO e MOSTRA de ARTESANÍA

para o DOMINGO 17 de NOVEMBRO en horario de 17.30 a 20.30 horas no Pavillón Polideportivo Municipal.

– Que sabe que o principal obxectivo desta actividade ademais de poñer en valor os productos alimenticios

locais, pretende, durante toda unha tarde, ofrecer un espazo de lecer compartido para pequenos, medianos e

maiores, que favoreza as relacións interxeneracionais e familiares, así como o coñecemento e posta en valor

tanto de persoas que individualmente ou participando en diferentes entidades asociativas, preferentemente

sen ánimo de lucro, realizan diferentes artesanías e manualidades durante o ano. 

– Que  conforme  cos  obxectivos  antes  mencionados,  e  sendo  consciente  que  o  OBXECTIVO  DA  MOSTRA  É

UNICAMENTE EXPOSITIVO, de cara a dar a coñecer entre as persoas asistentes ó evento a miña/nosa labor e

aportación  persoal/grupal  como  artesá/artesás,  estaría/n  interesado/s  en  partcipar  na  próxima  edición  da

mesma.

SOLICITA:

– Que se contemple a posibilidade de poder participar na mencionada mostra según os datos detallados no

ANEXO I.

– Que se lle comunique o antes posible a súa posibilidade ou non de participación.

– Que se lle reserve o espazo e se lle faciliten os materiais solicitados no mesmo ANEXO I no caso de ser a

comunicación positiva.

En Laxe, a          de novembro do 2019

Asdo:

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais,

informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os

devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que

pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos,

poñéndose en contacto co Concello de Laxe por calquera das canles posibles.



                       SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA
 IX MOSTRA DE ARTESANÍA E MAGOSTO 2019

- Domingo 17 de Novembro-

ANEXO I

DATOS D@/S ARTESÁ/S

Nome da persoa, grupo 
ou entidade solicitante:

Arte/Disciplina artística:

  Manualidades en xeral                      Olería                                    Bisutería
  Cestería                                                Escultura                              Cerámica
  Decorativa                                           Fotografía                             Bordados
  Pintura                                                 Grabado                               Reciclaxe
  Traballos en coiro                               Encaixe de bolillos              Outro/s:
….........................
  Traballos en madeira                         Ganchillo                                                                             

Materias que exporá:

Espacio necesario:
(Medida aprox. en metros)

Tipo de expositor:
(marcar o máis axeitado)                         Mesa (medidas de 1mx1,5m)                                   Taboleiro vertical

Posibilidade de traer tea
para cubrir a mesa

expositora
         Si                   Non Hora de montaxe aprox.:

Pode realizar obradoiro?          Si                   Non

Breve descrición do
obradoiro

A persoa/entidade asinante do presente documento, DECLARA que:

✔ Foi informada das características xerais do evento, así como das específicas da MOSTRA de ARTESANÍA.

Información que estivo dispoñible na web municipal http://www.concellodelaxe.com durante o período en

que estivo aberto o prazo para realizar as inscricións.

✔ Se compromete a permanecer durante o tempo de exposición mínimo establecido para a mostra. De 17.30

a 20.00 horas e,

AUTORIZA  ó  Concello  de  Laxe  á  realización  de  fotografías  que  recollan  tanto  a  súa  imaxe  como  a  dos  seus

productos  expostos,  ó  seu  arquivo  dixital,  así  como  a  empregar  estas  imaxes  coa  finalidade  de  difundir,

promocionar e dar a coñecer a actividade realizada tanto nesta edición como nas seguintes, sen ter en ningún caso

a persoa interesada dereito a compensación económica de ningún tipo polo seu uso.

E para que conste, asina o presente documento en:

Laxe, a        de Novembro do 2019

Nome e apelidos:                                                                                      Sinatura:

http://www.concellodelaxe.com/

