
BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
XIII Concurs Obert d'Interpretació per a Jóvens 

Vila de Betxí

DNI Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Nom / Nombre

VEÍ DE / VECINO DE  PROVINCIA DE / PROVINCIA DE

Domicili (carrer, avinguda, plaça i número) / Domicilio (calle, avenida, plazo y número) Codi postal / Código Postal

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

ESPECIALITAT (instrument amb què participa / ESPECIALIDAD (instrumento con el que participa)

DATA / FECHA: Betxí,

 Firma:

Marqueu si necessiteu l'acompanyament del pianista de l'organització  
Marque si necesita el acompañamiento del pianista de la organización

Adreçar la butlleta d'inscripció a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Betxí. Plaça Major, 1, 12549 BETXÍ 
Tel. 964620002 - Fax 964621103 (Telèfon d'informació 964622521)

conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de

14/12/99).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

PARTICIPA EN LES MODALITAT I CATEGORIES / PARTICIPA EN LAS MODALIDADES Y CATEGORÍAS

CENTRE ON CURSA ELS ESTUDIS MUSICALS / CENTRO EN QUE CURSA LOS ESTUDIOS MUSICALES

Domicili (carrer, avinguda, plaça i número) / Domicilio (calle, avenida, plazo y número)

TELÈFON DEL CENTRE / TELÉFONOS DEL CENTRO 

Codi postal / Código Postal

Població / Población

Edat el 31/12/2016 / Edad el 31/12/2016 Telèfons / Teléfonos



 Obres presentades a concurs

MODALITAT A / MODALIDAD A

Autor, titol i minuts      INSTRUMENT  / Autor, titulo y minutos     INSTRUMENTO 

Autor, titol i minuts      INSTRUMENT  / Autor, titulo y minutos     INSTRUMENTO 

Autor, titol i minuts      INSTRUMENT  / Autor, titulo y minutos     INSTRUMENTO 

Interpretació individual / Categoria I fins 12 anys / Interpretación individual Categoria I hasta 

Interpretació individual / Categoria II de 13 a 16 anys / Interpretación individual / Categoria II de 13 a 16 años

Interpretació individual / Categoria III de 17 a 20 anys / Interpretación individual / Categoria III de 17 a 20 años

Nom del grup. Autor, titol i minuts      INSTRUMENT  / Nombre del grupo. Autor, titulo y minutos     INSTRUMENTO 

MODALITAT B d'interpretació grupal / Categoria única fins a 20 anys 
MODALIDAD B de interpretación grupal / Categoria única hasta los 20 años

Altres membres del grup / Otros miembros del grupo
Nom, cognoms, data de naixement i instrument  / Nombre, apellidos, fecha de nacimiento e instrumento

Nom, cognoms, data de naixement i instrument  / Nombre, apellidos, fecha de nacimiento e instrumento

Nom, cognoms, data de naixement i instrument  / Nombre, apellidos, fecha de nacimiento e instrumento

Nom, cognoms, data de naixement i instrument  / Nombre, apellidos, fecha de nacimiento e instrumento

Nom, cognoms, data de naixement i instrument  / Nombre, apellidos, fecha de nacimiento e instrumento

Nom, cognoms, data de naixement i instrument  / Nombre, apellidos, fecha de nacimiento e instrumento


BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
XIII Concurs Obert d'Interpretació per a Jóvens
Vila de Betxí
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
 Firma:
Adreçar la butlleta d'inscripció a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Betxí. Plaça Major, 1, 12549 BETXÍ
Tel. 964620002 - Fax 964621103 (Telèfon d'informació 964622521)
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
14/12/99).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
 Obres presentades a concurs
MODALITAT A / MODALIDAD A
Interpretació individual / Categoria I fins 12 anys / Interpretación individual Categoria I hasta 12 años
Interpretació individual / Categoria II de 13 a 16 anys / Interpretación individual / Categoria II de 13 a 16 años
Interpretació individual / Categoria III de 17 a 20 anys / Interpretación individual / Categoria III de 17 a 20 años
MODALITAT B d'interpretació grupal / Categoria única fins a 20 anys
MODALIDAD B de interpretación grupal / Categoria única hasta los 20 años
Altres membres del grup / Otros miembros del grupo
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