Formulario de inscrición
no I Concurso de proxectos
audiovisuais Vidas Mariñeiras

Persoas no equipo
NOME

APELIDOS

CENTRO

APELIDOS

CENTRO

Docente ao cargo
NOME

Persoa de contacto
NOME

APELIDOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
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De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999,
infórmase que os datos de carácter persoal declarados pasarán a formar parte dun ficheiro
do que o responsable de tratamento será o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo
Ártabro Norte, como coordinador do proxecto «Vidas mariñeiras». Estes datos serán utilizados coa
finalidade de facilitar a participación en actos relacionados co proxecto. Os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro, poderanse
exercer ante o Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte (Rúa do Curro
33. Miño 15.630 A Coruña) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada LO 15/1999.

Formulario de inscrición
no I Concurso de proxectos
audiovisuais Vidas Mariñeiras

Título provisional

Sinopse (100 palabras máximo)

Motivación para realizar o proxecto (300 palabras máximo)

Dispoñibilidade horaria (outubro/novembro/decembro de 2017)
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De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999,
infórmase que os datos de carácter persoal declarados pasarán a formar parte dun ficheiro
do que o responsable de tratamento será o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo
Ártabro Norte, como coordinador do proxecto «Vidas mariñeiras». Estes datos serán utilizados coa
finalidade de facilitar a participación en actos relacionados co proxecto. Os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro, poderanse
exercer ante o Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte (Rúa do Curro
33. Miño 15.630 A Coruña) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada LO 15/1999.

Formulario de inscrición
no I Concurso de proxectos
audiovisuais Vidas Mariñeiras

Que fragmento, de entre os aloxados na Zona de visionado
de vidasmarineiras.gal, resulta de maior interese para o grupo?

Breve xustificación da resposta (máximo 50 palabras)

Ademais da documentación escrita, cada grupo deberá achegar un vídeo sen editar de como máximo 1 minuto ou
entre 3 e 5 fotografías que representen ou describan algún aspecto sobre o que se quere traballar no proxecto. Por
exemplo, se un grupo quere realizar un retrato dunha mariñeira durante o seu labor cotián, o vídeo ou as fotografías
poden ser un breve plano ou tomas da protagonista traballando, na casa, mirando a cámara, etc. Non é preciso que
os vídeos ou fotografías sexan de calidade, nin formal nin técnica, unicamente deben servir ao comité avaliador
para facerse unha idea máis precisa do traballo que quere realizar cada grupo. Recoméndase por tanto que se
rexistren cun móbil ou calquera outro medio lixeiro que non requira de coñecementos técnicos avanzados.
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De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999,
infórmase que os datos de carácter persoal declarados pasarán a formar parte dun ficheiro
do que o responsable de tratamento será o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo
Ártabro Norte, como coordinador do proxecto «Vidas mariñeiras». Estes datos serán utilizados coa
finalidade de facilitar a participación en actos relacionados co proxecto. Os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro, poderanse
exercer ante o Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte (Rúa do Curro
33. Miño 15.630 A Coruña) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada LO 15/1999.

