
 
Formulari “Què és per a tu Europa?” 
 
Categoria a la 
que opta  

___ Fotografia 
 
___ Vídeo  
 
___ Projecte innovador 
 

Nom i 
cognoms 
del/la 
participant o 
dels membres 
del grup 

 

Centre 
 

 

Curs 
 

 

Títol del 
document 
presentat 

 

Breu 
explicació del 
què representa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom i adreça 
electrònica de 
contacte 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 
Responsable del tractament: La Fundació Catalunya Europa 
Finalitat: Gestionar i tramitar la participació dels interessats en el concurs “Què és per 
a tu Europa?” 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació. Podeu exercir els vostres drets a l’adreça electrònica 
info@catalunyaeuropa.net 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades a 
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-
dades-fce-2023.pdf 

mailto:info@catalunyaeuropa.net
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-dades-fce-2023.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-dades-fce-2023.pdf


 

 

Autorització per participar en el premi “Què és per 

a tu Europa?” 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a............................................................................... 

 

Autoritzo 

 

1. La meva participació en el concurs “Què és per a tu Europa?”. 

 

2. Que el material que elabori específicament pel premi “Què és per a tu 

Europa?” pugui ser publicat a les xarxes socials i la pàgina web de la 

Fundació Catalunya Europa i del Departament d’Educació. 

 

3. Que es publiqui el meu nom en cas de resultar guanyador/a o finalista. 

 

4. Que es pugui publicar la meva imatge en els mitjans de difusió i 

comunicació de la Fundació Catalunya Europa i del Departament 

d’Educació. 

 

Els materials elaborats per a la participació en el concurs seran propietat de la 

Fundació Catalunya Europa. Amb aquesta autorització se cedeixen a la 

Fundació Catalunya Europa els drets d’explotació relatius a la comunicació 

pública, reproducció i distribució sobre els treballs guanyadors. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: La Fundació Catalunya Europa. 

Finalitat: Gestionar i tramitar la participació dels interessats en el concurs “Què és per a tu 

Europa?”.  

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament sol·licitar-ne la 

limitació. Podeu exercir els vostres drets a l’adreça electrònica info@catalunyaeuropa.net 

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades a https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-

dades-fce-2023.pdf 

 

He llegit la informació sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de dades. 

 

Signatura de l’alumne 

 
 
 
 
 
Data 

mailto:info@catalunyaeuropa.net
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-dades-fce-2023.pdf
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-dades-fce-2023.pdf


 
 

Autorització del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a per 

participar en el premi “Què és per a tu Europa?” 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a............................................................................................... 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal ....................................................................... 

...................................................................... amb DNI.......................................................... 

 

Autoritzo 

 

1. La participació del meu fill/a en el concurs “Què és per a tu Europa?”. 

 

2. Que el material elaborat pel meu fill/a específicament pel premi “Què és per a tu 

Europa?” pugui ser publicat a les xarxes socials i la pàgina web del Departament 

d’Educació i de la Fundació Catalunya Europa. 

 

3. Que es publiqui el nom del meu fill/a en cas de resultar guanyador/a o finalista. 

 

4. Que es pugui publicar la imatge del meu fill/a en els mitjans de difusió i comunicació 

de la Fundació Catalunya Europa i del Departament d’Educació.  

 

 

Els materials elaborats per a la participació en el concurs seran propietat de la Fundació 

Catalunya Europa. Amb aquesta autorització se cedeixen a la Fundació Catalunya Europa 

els drets d’explotació relatius a comunicació pública, reproducció i distribució sobre els 

treballs guanyadors. 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: La Fundació Catalunya Europa. 

Finalitat: Gestionar i tramitar la participació dels interessats en el concurs “Què és per a tu Europa?”.  

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament sol·licitar-ne la limitació. Podeu 

exercir els vostres drets a l’adreça electrònica info@catalunyaeuropa.net 

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-dades-fce-2023.pdf 

 
He llegit la informació sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de dades. 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a de l’alumne/a 

 

 

 

 

 

Data 

mailto:info@catalunyaeuropa.net
https://www.catalunyaeuropa.net/admin/assets/uploads/files/253d6-tractament-de-dades-fce-2023.pdf


Declaració responsable  

 

 

Jo................................................................... amb DNI ......................................... declaro que el 

treball que he presentat al premi “Què és per a tu Europa?” és original, sigui en la categoria de 

fotografia, vídeo o projecte d’innovació. En cas d’utilitzar imatges i/o sons declaro que aquests 

estan lliures de drets d’autor.  

Amb aquesta declaració, em responsabilitzo de qualsevol reclamació d’autoria de drets que 

pugui rebre la Fundació Catalunya Europa, una vegada publicat el treball que he presentat al 

premi “Què és per a tu Europa”. 

 

 

Signatura alumne/a    Signatura pare/mare/tutor responsable 

 

 

 

A ................................, ....... de .................... de 2023 


