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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.

N.º

FICHA DE INSCRIÇÃO BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE DE ESPINHO
APPLICATION FORM ESPINHO’S INTERNATIONAL BIENNIAL OF ART

Nome
Name

Nome Artístico
Artistic Name

Morada
Address

Código Postal

--

Localidade

Post Code

City

Telefone:

Telemóvel:

Phone:

Mobile:

Email

Sítio Online*

Email

Website**

Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado.
I give permission to be notified to the email presented.
*No caso de possuir um espaço online (Web Site, Blog ou outro) onde disponibilize informação acerca do seu trabalho, por
favor indique o endereço.
**In case the candidate owns an online page (website, blog or any other) where relevant information about their work can be found, please
state the address here.

Obras com que pretende participar na Bienal Internacional de Arte de Espinho
Works which the candidate intends to bring to the Espinho’s International Biennial of Art

Título da Obra

Técnica

Dimensões

Work Title

Production Technique

Dimensions

Ano
Year of
production

1
Tipologia:
Type of work:

Desenho

Pintura

Escultura

Drawing

Painting

Sculpture

As obras selecionadas para a (indicar a edição) Bienal Internacional de Arte de Espinho estarão em itinerância
na Fundação Bienal de Arte de Cerveira entre os dias (indicar a data de início)e (indicar a data de fim) .
Concordo

Não concordo

The works selected for the (indicate the edition) Espinho’s International Biennial of Art will be roaming at the Foundation
Cerveira Biennial Art Exhibition between the days (indicate start date) and (indicate end date) .
I agree

I do not agree
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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.

Personal data information treatment | General Data Protection Regulation [GDPR]– Regulation (EU) 2016/679]

According to the GDRP, the Municipality responsible for the treatment informs that the purpose of treatment of personal data collected is expressed in this form.

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

IMPORTANTE:
Além desta ficha de inscrição devidamente preenchida a candidatura à Bienal Internacional de Arte de Espinho só será
validada fazendo-se acompanhar da seguinte documentação:
– Curriculum Vitae- O Curriculum resumir-se-á: Formação académica na área artística, prémios e principais exposições
– Fotos das obras a concurso– Exige-se Qualidade Superior com resolução de 300 DPI´s
– Memória descritiva das obras a concurso.
Ficha de inscrição e restante documentação deverá ser remetida para: museuespinho1@gmail.com
IMPORTANT:

In addition to submitting this entry form duly filled in, the applicant must also attach the documents listed below. If not, the application will not
be considered.
– Curriculum Vitae – It must include information on the applicant’s academic training in the field of arts, main prizes and most relevant
exhibitions in which the candidate has participated.
– Pictures of the works – with quality and resolution over 300 DPI´s
– Descriptive report of the works to the competition.
Application form and additional documents must be sent to:museuespinho1@gmail.com
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