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CONVOCATÒRIA PER A L’ORQUESTRA DELS GOIGS DE SANT FÈLIX 2017 

Els Administradors de la Festa Major 2017, el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i l’equip de 
direcció dels Goigs obren convocatòria per a músics i estudiants de música que vulguin formar part de 
l’orquestra dels Goigs de Sant Fèlix.  
 
Es necessiten intèrprets de violí, de violoncel, de contrabaix, de flauta travessera, de clarinet, de trompeta, 
de trombó i d’orgue.  Les persones interessades en formar part de l’orquestra han de cursar com a mínim 1r 
d’ESO (nascuts/des l’any 2004) i es poden inscriure del 22 de maig a l’11 de juny per Internet a través de la 
web de l’Ajuntament, www.vilafranca.cat o bé portant la butlleta d’inscripció al Servei de Cultura de 
l’Ajuntament, al carrer de l’Escorxador, 21, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. Els músics 
que siguin menors d’edat hauran de portar en el moment de la inscripció la butlleta d’autorització signada pels 
pares o tutors legals.  

 
     ·································································································································································  

 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR A L’ORQUESTRA DELS GOIGS 2017 
 
Nom i cognoms....................................................................................Data de naixement............................. 

Adreça......................................................................................................................................................................

Telèfon......................................................Correu electrònic.......................................................................... 

Instrument.............................................................Nivell............................................................................... 

      Puc tocar tots els dies           Sí          No.  Si és que no, puc tocar els dies.............................................................. 

     
       ···································································································································································  
       

       BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ PER A MENORS PER PARTICIPAR A L’ORQUESTRA DELS GOIGS 2017  
 

El/la ....................................................................................................., amb NIF....................................................     

com a pare/mare/tutor legal del músic..................................................................................................................  

Autoritza a participar a l’orquestra dels Goigs 2017 i a l’ús d’imatges amb finalitats publicitàries de la Festa 
Major de Vilafranca i dóna consentiment perquè el/la menor pugui aparèixer en fotografies i/o filmacions 
relacionades amb les esmentades activitats.  

 
 
 

Signatura del pare o mare o tutor legal 

 

Vilafranca  del  Penedès,...........de.................................de 2017 

 
D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), dono el meu 
consentiment perquè les dades del meu fill/a o menor tutelat/ada siguin incorporades en un fitxer titularitat de la Fundació Festa Major de Vilafranca 
del Penedès i degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar la participació dels balls i altres activitats, 
organitzades per la Fundació i enviar comunicacions comercials sobre les seves activitats. Així mateix, declaro haver estat informat de la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del meu fill/a o menor tutelat/ada al domicili de la Fundació Festa Major de 
Vilafranca del Penedès, situat al c. de la Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona). 

http://www.vilafranca.cat/

