OPEN CALL MAR-MARIONETAS
PC03-01-IMP-17 | 05
Classificação: 00.00.00

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679]

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

MAR-MARIONETAS

N.º

/

Festival Internacional de Marionetas de Espinho l International Puppet Festival of Espinho_ Portugal

OPEN CALL

INFORMAÇÃO COMPANHIA l COMPANY INFORMATION
Companhia l Theatre Company

Endereço l Postal Address

País l Country

Diretor companhia l Theatre Director

Contacto produção l Contact Person

Endereço eletrónico l e-mail address

WEB

Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado. | I give permission to be notified to the email presented.

INFORMAÇÃO ESPETÁCULO l PERFORMANCE INFORMATION
Nome do espetáculo l Title of the show (original and Portuguese translation)
Idade recomendada l Suitable for audience of age

Duração l Duration of performance

(3+,…7+…)

Nº máx. de espectadores

É possível a realização ao ar livre?

Max. number of audience members

Suitable for performing outdoor (yes/no)

O espetáculo pode ser autónomo? (luz e som)

É possível mais do que uma representação no mesmo dia?

Can the show be autonomous in lights and sound? (yes/no)

Is it possible to perform more than one time in the same day?
(yes/no)

Meio de transporte l Means of travel

Nº total de elementos da companhia | Total touring number

Existe alguma entidade, governamental ou outra, que possa apoiar a vossa vinda ao festival Mar-Marionetas?
Is there any entity, governmental or other, that can support your coming to our festival?
Alojamento | Accommodation
single

double

Cachet (IVA incluído) | Costs (including VAT, TAX…)
total

ATENÇÃO l ATTENTION
A esta candidatura deve anexar: informação sobre a companhia, sinopse do espetáculo, raider técnico, excerto do vídeo do espetáculo, 4
fotografias com alta resolução, críticas e outro material promocional.
To this application form you must attach information in English on the theatre, a short description of the show, technical rider, part of the video of
the show, 4 high-quality photographs, reviews and other promotional materials.

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.6º, n.º1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos
meus dados por parte do Município de Espinho, no âmbito do presente formulário.
I give my express consent [cfr. Art.6º, n.º1.al. a) of the GDPR (General Data Protection Regulation)] to the
treatment of my data by the Municipality of Espinho, within the scope of this form.

Assinatura | Signature

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt

