(foto tipo passe)

FICHA DE INSCRIÇÃO (entregar até 7 de Março de 2011)
IDENTIFICAÇÃO

(PREENCHER EM MAIÚSCULAS DE FORMA LEGÍVEL)

Participação: Individual___ Grupo___ (em caso de autoria conjunta anexar fotocópia desta ficha, preenchendo somente esta secção)
Nome completo

N.º de Identificação Fiscal

Nome artístico individual ou colectivo

Idade | Data de Nascimento

Morada completa
Telefone

Telemóvel

E-mail

Na identificação do(s) projecto(s), preencher os campos que se aplicam.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 1
Título
Ano de Realização

Técnica

Materiais

Nº de peças/ obras

Largura (cm)

Valor declarado para venda:

Altura (cm)

Duração

Valor declarado para seguro:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 2
Título
Ano de Realização

Técnica

Materiais

Nº de peças/ obras

Largura (cm)

Valor declarado para venda

Altura (cm)

Duração

Valor declarado para seguro

Nota: na área do cinema, o filme deverá ser entregue em DVD.

IMPORTANTE: Solicitamos a indicação completa das necessidades técnicas para a exposição da obra (juntar esquema de montagem se
necessário) e a sinopse ou descrição da obra:
anexar documento, considerando os seguintes requisitos: letra tipo arial; tamanho 11; espaçamento normal entre linhas e aproximadamente
¼ de página A4. Esta informação deverá ser entregue no acto de inscrição, em anexo à inscrição ou enviada para o e-mail:
casadajuventude@cm-barcelos.pt
O(s) candidato(s) vem por este meio inscrever-se na 7ª Mostra de Arte Jovem de Barcelos, aceitando o regulamento do
projecto.
Assinatura do participante:____________________________________________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação:________________________________________________________________
Data: ____/ _____/___________

workshops

Ficha de Inscrição (entregar até 11 de Março de 2011)
IDENTIFICAÇÃO

(PREENCHER EM MAIÚSCULAS DE FORMA LEGÍVEL.)

Nome completo
Morada completa

Telefone

Telemóvel

Data de Nascimento

E-mail

Profissão

Workshops de artes plásticas – áreas de preferência:

Tem experiência na área?

O que gostaria de desenvolver nos Workshops?

Os Workshops são realizados durante as férias escolares da Páscoa e aos Sábados de manhã, em horário a definir.
A participação é gratuita e será entregue certificado de participação no(s) Workshop(s)..

O(s) candidato(s) vem por este meio inscrever-se na 7ª Mostra de Arte Jovem de Barcelos, aceitando o regulamento do
projecto.
Assinatura do participante:____________________________________________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação:________________________________________________________________
Data: ____/ _____/___________

