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Fitxa d'inscripció Bibliocurts  edició  2018 
 
Si us plau, llegiu les bases generals i les condicions particulars de l’edició 20__ abans d’inscriure 

la vostra pel·lícula. 

 

1. Dades de l'obra: 

Títol original: 

Títol en català: 

Gènere: 

Ficció    

Documental  

 Secció del festival: 

Barcelona en curt   

Megacurt  

Bibliocurts Jove  

 

Director: 

País de producció: 

Duració: 

Data de producció: 

Distribuïdora: 

Producció: 

Format original: 

Idioma original: 

Idioma dels subtítols (si en té): 

Sinopsi: 

2. Dades del participant: 

Nom i cognoms: 

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

Enllaç a la pel·lícula: 

Contrasenya de visionat (si n'hi ha): 

Breu biofilmografia: 



   

2 

 

 

 

3. Declaració: 

La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases.   

Jo, ________________________, en possessió dels drets de projecció del curtmetratge 

________________________, accepto les condicions exposades en aquestes bases per a 

l'exhibició d’aquest curtmetratge __________________________. 

 

Firmat a ____________________, _____de__________de 20__. 

 

Bibliocurts, Festival de Curtmetratges de Biblioteques de Barcelona i del Districte de Sarrià - 

Sant Gervasi.  

Rambla, 88, 3a planta 

08002 Barcelona  

Tel. +34 93 316 12 42 

 

          Vull rebre els butlletins electrònics i les comunicacions informatives sobre la publicitat 

del festival. 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades:  
D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals 
seran tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA dins el fitxer “Activitats i 
esdeveniments culturals”.  
Finalitat del tractament: gestionar les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen 
les Biblioteques de Barcelona, incloses les comunicacions necessàries per dur a terme la pròpia 
activitat.  
Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat amb la teva inscripció.  
Destinataris de les dades: Tret d’obligació legal les teves dades no es comunicaran a tercers. 
Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió així com d’altres drets 
reconeguts a la normativa.  
Informació addicional: Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els 
teus drets pots contactar amb el Delegat de protecció de dades al DPD-
consorcibiblioteques@bcn.cat i consultar la política complerta de protecció de dades al 
dors i a http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades 
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