Sol·licitud
per participar al concurs de projectes de novel·la gràfica “Llamps i tintes!” que convoca
la Diputació de Girona.
Títol del projecte

Sinopsi argumental (2.000 caràcters amb espais, màxim)

Guió literari (2.000 caràcters amb espais, màxim)

Descripció dels personatges (1.600 caràcters amb espai, màxim)

Projecte presentat per un únic autor/a (guió i dibuix)
Nom i cognoms de l’autor/a
Lloc i data de naixement
Adreça
Població

Codi postal

País
Mòbil

Telèfon fix

Adreça electrònica
DNI o equivalent

Nacionalitat

Projecte presentat per 2 autors/es (un/a guionista i un/a dibuixant)
Nom i cognoms de l’autor/a del guió
Lloc i data de naixement
Adreça
Població

Codi postal

País
Mòbil

Telèfon fix

Adreça electrònica
DNI o equivalent

Nacionalitat

Nom i cognoms de l’autor/a de les il·lustracions
Lloc i data de naixement
Adreça
Població

Codi postal

País
Mòbil

Telèfon fix

Adreça electrònica
DNI o equivalent

Nacionalitat

DECLARO
Que conec i accepto les bases del concurs de projectes de novel·la gràfica “Llamps i tintes!”
publicades per la Diputació de Girona.

SOL·LICITO
Participar en la convocatòria del concurs de novel·la gràfica “Llamps i tintes!” de la Diputació
de Girona.

Girona, [data]
[Signatura]

ANNEX A LA SOL·LICITUD, CAL PRESENTAR:
Prova de 4 pàgines de còmic acabades (en format JPG o PDF), amb text i il·lustració, compaginades com a part d’un àlbum que, un cop s’editi, tindrà una extensió de 48 pàgines més
les cobertes de les mides següents: 17 cm × 26 cm (mides pàgina dibuixada: 15,5 cm × 24 cm).
La proposta s’haurà de presentar en suport electrònic, en un arxiu d’un màxim de 10 MG.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: registre dels participants al concurs de novel·la gràfica Llamps i tintes, organització del concurs
i informació.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1 a RGPD).
Destinataris: les dades no es comunicaran a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició
al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a Comunicació Cultural - Diputació
de Girona.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://www.ddgi.cat/politica-privacitat.html

Autoritzo la tramesa d’informació d’activitats o iniciatives de Comunicació Cultural - Diputació
de Girona, a l’adreça o adreces que he fet constar a l’inici d’aquest document.
No autoritzo la tramesa d’informació d’activitats o iniciatives de Comunicació Cultural – Diputació
de Girona, a l’adreça o adreces que he fet constar a l’inici d’aquest document.

