
PREMI DE PINTURA 
TORRES GARCÍA - CIUTAT DE MATARÓ 2022 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
∗ Cal descarregar aquesta butlleta i guardar-la a l’ordinador abans d’emplenar-la. NO ESCRIURE ON

LINE, ABANS D’HAVER-LA GUARDAT

∗ Envieu aquesta Butlleta com a pdf, amb el NOM D’ARXIU: dos cognoms separats per un guió i
edat.

∗ Si el vostre ordinador no us permet escriure en el formulari, si us plau imprimiu-lo en blanc
i escriviu totes les dades a mà, amb lletra majúscula, clara i llegible. Llavors escanejeu-lo.

DADES DE L’AUTOR/AUTORA  

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

.............................................................................  PAÍS   ............................... 

............................................................................   EDAT  ............................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

............................................................................  DIST. POSTAL   ................... 

........................................................................................................................ 

NOM I COGNOMS

LLOC DE NAIXEMENT   

NACIONALITAT   

DNI O NIE   

ADREÇA ACTUAL  

POBLACIÓ   

E-MAIL

TELÈFONS DE CONTACTE (fixe)  ................................................   (mòbil)  ............................................... 

BREU CURRÍCULUM ARTÍSTIC: 

Nº Exposicions col·lectives:  .....................  Nº Exposicions individuals: ............... 

Estudis artístics/Titulació:  ........................................................................................................................ 

Altres dades d’interés: 

DADES DE L’OBRA A CONCURS 

TÍTOL     ........................................................................................................................ 

DIMENSIONS  .......... x ......... cm (Alçada x Amplada)   DATA D’EXECUCIÓ    ........................ 

TÈCNICA UTILITZADA   ........................................................................................................................ 

PREU DE VENDA DE L’OBRA .............................euros (21% IVA INCLÒS) 

NOM DE L’ARXIU DIGITAL DE L’OBRA A CONCURS  (dos cognoms separats per un guió i edat, p. ex: 

perez_roca45.jpg): ….…....................................................................................................................... 

DECLARACIÓ JURADA DE NOVETAT DE L’OBRA (marcar el requadre):

Amb l’enviament d’aquest formulari certifico que l’obra que presento a concurs és original, de la meva autoria, 
i que no ha estat mai ni seleccionada ni premiada a cap altre concurs. (La falsedat d’aquestes dades suposa 
la desqualificació automàtica de l’obra i, si es donés el cas, la despossessió del premi). 

CERTIFICO que  (marcar el requadre):

Les dades consignades són correctes, i que he llegit i accepto les Bases del Premi. 

Accepto la condició de que els autors/autores de les obres que és seleccionin, renuncien expressament als 
drets d'autor corresponents a la publicitat i comunicació explícita del Premi, en qualsevol medi, visual, 
imprès o digital, i al programa de mà de l'exposició i al Catàleg del Premi.
He estat informat/informada sobre la protecció de dades segons el Reglament UE2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) que el responsable de les seves dades personals 
que es faciliten en aquest document és l'Associació Sant Lluc per l'Art Mataró, i que aquestes dades 
no seran comunicades a tercers sense el meu consentiment,
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