Català

//RESIDENCIES DE RECERCA 2022//
ESSENCIAL & DINÀMIQUES

Data límit d'enviament de candidatures: 23 de novembre 2021, 23:59
Estàs a punt d'omplir el formulari per presentar-te a el programa de suport a la
recerca i la creació de La Central de Circ.
Per fer efectiva la teva candidatura HAS DE OMPLIR EL FORMULARI SENCER.
En cas que no puguis fer-ho tot de cop, recorda que tens l'opció de GUARDAR, fent
clic a la icona que apareix a la part inferior.
** Sessió informativa el dimarts 9 de novembre a les 10: 30h via Zoom **

Indica la modalidad a la qual et vols presentar:
Essencial
Dinàmica

DADES GENERALS

Nom de l'artista, companyia o col·lectiu *

Nom de la persona de contacte *

DNI de la persona de contacte *

Correu electrònic *
example@example.com

Telèfon mòbil *

Adreça postal *

Pàgina Web

Equip artístic *

Nom i funció de cada persona que participarà a la residència

Trajectòria artística *

En aquest apartat cal citar les etapes rellevants de la trajectòria artística de la companyia i/o dels seus components (20 línies màxim).0/400

Links de vídeo *

de treballs representatius de la companyia i/o dels seus components.

Períodes desitjats de residència a La Central del Circ *

Necessitats tècniques

Dimensions de l’espai / Tipus de terra (material, inclinació) / Ancoratges / Temps de muntatge i desmuntatge /
Persones necessàries per muntar i desmuntar.

També pots adjuntar aquí la teva fitxa tècnica:
Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo.
(màxim 5MB)

Comentaris i/o observacions?

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), s’informa que les dades de caràcter personal que se sol·liciten
en aquest formulari s’inclouran en un fitxer de dades del qual l’APCC i La Central del Circ en són responsables. La recollida i el
tractament automatitzat de les dades facilitades tenen les finalitat de difusió de les activitats pròpies i d’altres informacions de circ
i/o culturals que puguin ser d’interès pel sector, i finalitats administratives com el cobrament de les quotes d’usuaris i usuàries i/o
el pagament d’activitats i entrades. Les dades mai seran utilitzades amb una altra finalitat i seran tractades amb la màxima
confidencialitat.Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat tot
adreçant-se a La Central del Circ a través del correu electrònic info@lacentraldelcirc.cat

Save

