
Annex 1 

FULL D’INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR A L’OFF SANT SEBASTIÀ 2017 

CONCERT PER MÚSICS NO PROFESSIONALS 

 

El Sr. / La Sra. __________________________________________________ amb DNI 

núm. _________________,  en nom propi com a solista 

_________________________________ o en representació del grup   

__________________________________________________ i estil musical que 

interpreta ___________________________________________________domiciliat a 

Palma, c/________________________________________________núm.__________, 

CP_____________ tl. _________________tl. mòbil__________________________ 

fax. __________________ adreça electrònica _________________________________  

 

DECLARA QUE,  

1. És membre del grup i està empadronat/da a Palma de Mallorca. 

2. Coneix i accepta les Bases per participar al l’Off St. Sebastià Concert per músics no 
professionals dins el marc de les festes de Sant Sebastià 2017. 

 

ADJUNTA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:  

3. Foto recent del solista/grup. 

4. Breu historial del solista/grup. 

5. Relació dels nom dels membres i còpia del DNI/passaport de cada un d’ells. 

6. Autorització del pare/mare o tutor legal de cada membre del grup menor d’edat. 

7. Maqueta en format CD amb el nom dels grup/solista, el títol dels dos temes i la seva 
durada, escrits a la caràtula i al CD.  

 

Adreces de pàgines web on es puguin veure actuacions realitzades en directe: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma)  

 
 
 
 

 

 

Tramitació: Participació Ciutadana. Pl. Santa Eulàlia,9 (3a planta).  
 

 

Tel.:971 22 59 02. Fax: 971 22 59 52.  participacio.palma.cat 
 

MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD ESPECÍFICA.  (20/9/2016) 



 
Annex 2 

AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS AL CONCERT 
“OFF SANT SEBASTIÀ” PER MÚSICS NO PROFESSIONALS A LES FESTES 
DE SANT SEBASTIÀ 2017 

 
 
Nom i llinatges:................................................................................................................... 

DNI: ................................................. Pare/ mare/ tutor/ra del menor 

....................................................................................................................... de ............... 

anys, amb data de naixement ..................................................... 

L’autoritz a participar, en el cas de resultar seleccionat com a solista o membre del 

grup....................................................................................................................................., 

per actuar al Concert “Off Sant Sebastià”per músics no professionals dins el marc de les 

festes de Sant Sebastià 2017, i a les proves de so i llum corresponents, així com a ser 

fotografiat o filmat i que es publiquin les dites imatges encara que sigui clarament 

identificable (en compliment de l’article 18.1 de la Constitució, que reconeix el dret a la 

pròpia imatge, regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge).  

 
Telèfons de contacte de pare / mare o tutor/a: 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

Palma, _______ d__________________ de________ 

(firma)  

 

 

 

 

 

 

 

Tramitació: Participació Ciutadana. Pl. Santa Eulàlia,9 (3a planta).  
 

 

Tel.:971 22 59 02. Fax: 971 22 59 52.  participacio.palma.cat 
 

MODEL NORMALITZAT DE SOL·LICITUD ESPECÍFICA.  (20/9/2016) 
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