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AUDICIÓ PER VÍDEO 
 
 
 

COOKING DANCE Festival, amb la finalitat d'impulsar la difusió i promoció de la 
dansa, i davant la situació actual que vivim a causa de la pandèmia mundial, 
considera que és d'interès comú oferir la possibilitat de realitzar una vídeo audició 
per a participar en els cursos formatius que ofereix el festival, Cuballet Barcelona 
(dansa clàssica) o Cooktemporary Dansi (dansa contemporània), podent a més 
obtenir una beca en el cas de la direcció del Festival el consideri. 

 

 
- Els participants han de tenir una edat compresa entre els 10 – 25 anys. 

- L'audició, per a totes dues modalitats de formació, ha d'estar composta per una 
variació que no excedeixi els 2.30 minuts. 

 

 
El cost de l'audició és de 20€ i el pagament s'ha de realitzar mitjançant Targeta de 
Crèdit no presencial, emplenat la fulla d'autorització de pagament amb targeta. És 
convenient confirmar amb la seva entitat bancària que té desbloquejats els 
pagaments internacionals amb targeta de crèdit. 

Aquesta autorització s'ha d'enviar a audicioncookingdance@gmail.com juntament 
amb el full d'inscripció, de drets d'imatge i el vídeo. 

 

 
Una vegada rebuda aquesta documentació, es procedirà a realitzar el pagament i se 
li enviarà el rebut del pagament amb targeta per correu electrònic. 
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DRETS D'IMATGE 
 
 

AUTORITZACIÓ PER A MENOR D'EDAT (ADJUNTAR DOCUMENT DEL SIGNANT) 
 

Jo  amb DNI/PASSAPORT    

cedeixo els drets d'imatge de   amb DNI/PASSAPORT 

   del vídeo enviat per a la seva valoració, i que passarà a ser 

propietat de l'organització per a la seva reproducció, distribució i difusió. 

 
Aquests enregistraments o fotos poden ser utilitzades amb finalitats comercials. 

Signat, 

 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ PER A MAJOR D'EDAT (ADJUNTAR DOCUMENT DEL SIGNANT) 
 

Jo  amb DNI/PASSAPORT    

cedeixo els drets d'imatge del vídeo enviat per a la seva valoració, i que passarà a 

ser propietat de l'organització per a la seva reproducció, distribució i difusió. 

 
Aquests enregistraments o fotos poden ser utilitzades amb finalitats comercials. 

Signat, 
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INSCRIPCIÓ A L’AUDICIÓ 
 
 
 

NOM DE L'ALUMNE/A: _________________________________________________________________________________ 
 

DATA DE NAIXEMENT: ____________________________________________________________________________________ 
 

LLOC DE NAIXEMENT: ___________________________________________________________________________________ 
 

Núm. DOCUMENT D'IDENTITAT: __________________________________________________________________________ 
 

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE: __________________________________________________________________ 
 

Núm. TELÈFON DE CONTACTE: ____________________________________________________________________________ 
 

DIRECCIÓ DE RESIDÈNCIA: _______________________________________________________________________________ 
 

ESCOLES I NIVELL D'ESTUDIS DE DANSA: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

AUDICIÓ PER A CUBALLET BARCELONA 

AUDICIÓ PER A COOKTEMPORARY DANSI 

INFORMACIÓ QUE VOL AFEGIR L'ALUMNE/A SOBRE CONCURSOS, CURSOS, PREMIS, 

ETC.:____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________ 
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AUTORITZACIÓ PAGAMENT AMB TARGETA DE 
CRÈDIT 

 
 
 

 

Jo  amb DNI/NIE/PASSAPORT    

autoritzo CONTRASEÑA PRODUCCIONS amb NIF B60778826 per a carregar en la 

meva targeta de crèdit l'import de 20€ concepte de vídeo audició per a Cooking 

Dance Festival. 

 
 

Titular de la Targeta de Crèdit    
 
 

Número de la Targeta de Crèdit    
 
 

Data de Caducitat    
 
 

Nom de l'Alumne/al fet que realitza la videoaudició    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  de  del 202   
 
 

Signatura del Titular de la Targeta de Crèdit, 
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