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Galeriile „Inter-Art” Aiud Galleries  •  Piaţa Cuza Vodă 1, 515200 - Aiud, jud. Alba, Romania
Fundaţia „Inter-Art” Aiud - CUI 12360836

      www.facebook.com/InterArtAiud

ENTRY FORM / FORMULAR DE ÎNSCRIERE

for the

International Mail Art Exhibition “ROOTS”
Expoziţia Internaţională de Mail Art “RĂDĂCINI”
XXVIth edition / ediţia a XXVI-a, 2019

Inter-Art Aiud, Romania
www.inter-art.ro

name / numele :


surname / prenumele :


date and place of birth / .  
data şi locul naşterii :


current address / adresa curentă :




telephone :


e-mail :


web page :


country you represents / .      
ţara pe care o reprezentaţi :




Nr.
Title of the Work / Titlul Lucrării

Tehnique / Tehnica

Size / Dimensiuni

1.






2.






3.






4.






5.






Please include your biography and your personal photo. / Vă rugăm ataşati o notă biografică şi o fotografie personală.

The organizers will not give back the art works received! / Organizatorii nu restituie materialele primite!
The form has to be sent together with the works by post. / Formularul se trimite împreună cu lucrările prin poștă

Deadline: July 1st, 2019. Please send only digitally filled in forms (not handwritten / scanned forms).
Dată limită: 1 iulie, 2019. Vă rugăm să trimiteți numai formulare completate digital (nu completate de mână / scanate).


Confidenţialitate, prelucrarea datelor
Organizatorii prelucrează datele furnizate în mod voluntar de participanți prin completarea formularului de participare în următoarele scopuri: evidența participanților, comunicarea cu participanții, înainte și după derularea proiectului, elaborarea de statistici privind participarea la proiect, informarea participanților cu privire la alte evenimente organizate de Fundația "Inter-Art" Aiud. Organizatorii gestionează datele prelucrate în condiții de siguranță, păstrându-le strict confidențialitatea și nu le vor transmite către terți. Prin înscriere, participanții își exprimă acordul pentru utilizarea datelor lor în scopurile descrise mai sus. Persoanele înregistrate pot solicita ștergerea datelor lor din evidențele noastre în cazul în care renunță la participare. Cererile în acest sens trebuie trimise prin e-mail la adresa de e-mail a evenimentului.

                     Date / Data		                                               Signature / Semnătura



(Please fill in with your full name. Scanned signature not necessary)
(Completaţi cu numele dvs. Nu este necesară scanarea semnaturii)


