Formular de înscriere

pentru participarea la Festivalul Internațional
“Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția a II-a
01-04 decembrie 2020

Date Personale
Nume, Prenume
Data nașterii

Telefon

Email
Adresă
Unitate de Învățământ
Nume Părinte/Tutore

Profesor Îndrumător
Nume, Prenume
Telefon
Email

Profesor Corepetitor (unde este cazul)
Nume, Prenume
Telefon
Email

Secțiunea
Secțiunea*

Categoria**

An de Studiu***

*Se va completa cu literă de la A la I (conform Regulamentului)
**Se va completa cu cifră de la 1 la 8 (conform Regulamentului)
***Se va completa doar de către participanții la secțiunea B (Pian Amatori) și H (Jazz-Muzică Ușoară)

Prin semnarea prezentului formular declarați că ați citit și sunteți de acord cu Politica de
Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu caracter Personal, atașată formularului, sub
aceeași denumire

Repertoriul
Piesa 1
Lucrare
Compozitor

Minutaj
Piesa 2

Lucrare
Compozitor

Minutaj

Dată

Semnătură

Informații pentru Înscriere
Documente Necesare:
1. Formularul de Înscriere, completat cu toate informațiile solicitate, transmis
prin email împreună cu dovada achitării donației de participare (în valoare
de 120 Ron/25 Euro) pe adresa asociatia.arta.sonora@gmail.com până la
data de 15 noiembrie 2020.
Completați cu atenție datele solicitate în formular pentru că vor apărea pe
diplome și în înregistrări. Toate informațiile trebuie completate cu majuscule și
diacritice.
2. Donația de participare (în valoare de 120 Ron/ 25 Euro) se va achita prin
virament bancar în contul Asociației Culturale “Arta Sonoră” deschis la
Banca Transilvania, având codul IBAN: RO52 BTRL RONC RT05 2988
4501. CIF: 42234090. Pe ordinul de plată se va menționa obligatoriu:
numele participantului-donație Festival Internațional Rezonanțe Sonore
Online 2020 – Ediția a II - a.

3. Videoclipul va fi încărcat public pe platforma YouTube, iar link-ul către
postare va fi trimis prin email la asociatia.arta.sonora@gmail.com (vezi și
Ghid Postare Video în Regulament). Dacă un participant are 2 piese, trebuie
să fie conținute în aceeași filmare. În cadrul filmării, participantul trebuie să
specifice numele, vârsta și secțiunea pentru care participă. Recomandăm o
atenție deosebită calității sunetului. Filmările să fie realizate în condiții

speciale de înregistrare, fără perturbări, zgomote de fundal, etc. Aparatul să
fie amplasat, astfel încât să fie vizibil tot corpul interpretului (după caz, și
instrumentul). Link-urile cu interpretările care vor fi selecționate de către
juriul de specialitate de la fiecare secțiune se vor face pe pagina de Facebook
a Asociației Culturale ”Arta Sonoră”, https://facebook.com/ac.artasonora, și
pa canalul de pe You Tube ”Arta Sonora”
https://www.youtube.com/channel/UCXtfb91Ll9BhyJND3BlEdSg

Politica de Confidențialitate privind
Prelucrarea Datelor cu caracter Personal
Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore legal
al acestuia la Festivalul Internațional “Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția a
II-a, declară că: “Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate în
cadrul Festivalului Internațional Rezonanțe Sonore Online 2020 – Ediția a II-a,
fiind necesare derulării relațiilor cu acesta. Am fost informat că, în conformitate cu
prevederile legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare, coroborată
cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiez de
dreptul ca datele să fie conectate numai în scopuri specifice, clar definite; dreptul
ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie stocate
mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenție asupra datelor(de
exemplu, fără a se limita la: corecta, bloca sau elimina datele incorecte); dreptul ca
datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau
dezvăluirii accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ștergerea datelor după ce
corelarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat. Îmi dau acordul pentru
stocarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul
Festivalului Internațional Rezonanțe Sonore Online 2020 – Ediția a II-a, în timpul
derulării relațiilor cu acesta și ulterior încetării acestora pentru a permite
întocmirea diferitelor documente contractuale și a documentelor de plată”
Prin participarea la Festivalul Internațional „Rezonanțe Sonore Online” 2020 –
Ediția a II-a, vă oferiți acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal numai
în scopuri strict legate de acest eveniment. După încheierea Festivalului
Internațional „Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția a II-a, aceste date vor fi
automat șterse din evidența noastră.
Prin participarea la Festivalul „Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția a II-a,vă
dați acordul pentru publicarea înregistrărilor pe pagina de Facebook și pe canalul
de YouTube al Asociației Culturale „Arta Sonoră”, unde vor rămâne publice o
perioadă nedeterminată.
În conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor, fiecare
participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru
difuzarea și stocarea înregistrării de către Festivalul Internațional „Rezonanțe
Sonore Online” 2020 – Ediția a II-a.
ATENȚIE: Asigurați-vă că dețineți dreptul de autor asupra înregistrărilor trimise.

