
 
ESPAI JOVE GARCILASO 

Carrer Garcilaso, 103 
93 256 29 59 

08027- Barcelona 

intercanviador@espaijovegarcilaso.org 
 
(FULL PER ENTREGAR ESPAI JOVE GARCILASO) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESPAI JOVE GARCILASO 
INSCRIPCIÓ CONCURS “TEENVOICE FESTIVAL” 2015  
Concurs de veu per a joves de 12 a 18 anys 
(individual i per grups de fins a 4 persones) 

 
VULL INSCRIURE’M AL CÀSTING EL DIA: 

(Marca 1 única opció) 
 

 dimarts 28 d’abril a les 18.00h 

  

 dimecres 29 d’abril a les 18.00h 

  

 dijous 30 d’abril a les 18.00h 
 

IMPORTANT: En el cas de presentar-se com a GRUP, no estarà la plaça reservada fins que tots els membres entreguin correctament aquesta inscripció. 
Inscripcions fins al 22 abril o fins exhaurir places. Participar al concurs comporta l’acceptació total de les bases. 
Places limitades, es reservarà el dia per odre d’arribada. No s’admetran canvis de dia un cop realitzada la inscripció. El dia 15 de maig a les 15.15h el llistat de 
finalistes, els quals passaran a la Final el 22 de maig de 2015 a partir de les 19.30h a la sala d’actes de l’Espai Jove Garc ilaso. Durant la jornada els finalistes 
actuaran a la plaça amb públic, i un jurat especialista escollirà els/les guanyadors/es de les dues categories. 
 

 DADES PERSONALS DEL/ LA PARTICIPANT: 

Nom i Cognoms:  ___________________________________Nº carnet Espai Jove Garcilaso (si en té): _______________ 

Edat: _______ (de 12-18 anys)            Telèfon jove(opcional):  ___________________        Nº DNI: _________________ 

Nom del pare/mare/tutor:  _________________  Contacte: _______________ 

INFORMACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 

Marca format amb el que t’inscrius:  Individual  Grup (indica nº de persones: ___________) 

  Nom artístic: ______________________________ 

  Compromís de participació: Jo, _______________________________(nom participant) accepto les condicions de participació 

(bases) em comprometo a ser puntual, respectar els companys, referents i equipament.  

Signatura del/la participant: 

 
 

 

AUTORITZACIÓ FAMILIAR:En/na __________________________________ (pare/mare/tutor@), amb DNI _________________, 

autoritzo al/la meu fill/a ______________________________________ a assistir al càsting del 28, 29 o 30 d’abril de 2015 que es 

realitzarà a l’Espai Jove Garcilaso de 18h a 20h. I en cas que es classifiqui, l’autoritzo també a actuar en l’acte públic del 22 de 

maig de 2015 a partir de les 19.30h.                       Signatura pare/mare/tutor: 

 
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE: 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge, els demanem el seu consentiment per a la utilització de la imatge del seu fill/a. 

En/Na (com a pare, mare, tutor)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   amb DNI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   he llegit les 

condicions de participació i  autoritzo que la imatge del meu fill/a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   pugui aparèixer en 

materials gràfics i audiovisuals corresponents a la difusió d’activitats organitzades per l’Espai Jove Garcilaso, de l’Ajuntament de 

Barcelona.                                               Signatura pare/mare/tutor: 

 

Inscripció realitzada el dia:  ___ / ___ / 2015 

PARTICIPANT Nº: 
(format 000) 

 

  



 
ESPAI JOVE GARCILASO 

Carrer Garcilaso, 103 
93 256 29 59 

08027- Barcelona 

intercanviador@espaijovegarcilaso.org 
 
(FULL PELS PARTICIPANTS) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

TIQUET CONCURSANT “TEENVOICE FESTIVAL 2015” ESPAI JOVE GARCILASO 

Nom i Cognoms:  Format actuació:  Individual o  Grup 

 

Nom Artístic: _______________________________________Nº carnet soci Espai Jove Garcilaso____________ / DNI: ________________ 

 

DIA CASTING:  dimarts 28 d’abril  dimecres 29 d’abril  dijous 30 d’abril. Hora:  

(IMPORTANT: Cal presentar aquest tiquet el dia del càsting com a confirmant de participació, juntament amb el carnet Espai Jove Garcilaso)  

Inscripció realitzada el dia: ___ / ___ / 2015 

Firma i segell de l’Espai Jove Garcilaso: 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: “TEENVOICE FESTIVAL 2015”  
 

CÀSTINGS: 28, 29 o bé 30 d’abril de 18h a 20h a l’Espai Jove Garcilaso. 
ACTUACIÓ FINAL: dijous 22 de maig a les 19:30h a la Sala d’Actes. 

 
1. Pot concursar qualsevol jove de 12 a 18 anys, presentant DNI, passaport o carnet Espai Jove Garcilaso.  
2. Categories: Individual o per grups vocals de 2 a 4 persones. Cada jove es pot apuntar una sola vegada per cada categoria. 
3. Inscripcions: del 7 al 22 d’abril a la planta 1 de l’Espai Jove Garcilaso, fins exhaurir places. Cal presentar el DNI i autorització firmada per 

la família. 
4. Cal reservar dia de càsting segons les dates disponibles. Un cop realitzada la reserva no es podrà canviar de data.  
5. Càsting: Cada participant o grup rebrà un tiquet amb nº de concursant, que haurà de presentar el dia del càsting juntament amb un 

document d’identificació. L’ordre d’actuació de la fase de càsting i la final serà decidit per sorteig. 
6. Actuacions: abans de l’actuació, cada concursant ha de fer arribar a l’organització una base pre-gravada en versió instrumental del tema 

que cantarà (data límit dimecres 22 d’abril). Un únic tema que s’haurà de portar en format mp3 gravat en pendrive al taulell de 
l’Intercanviador, o bé enviar-ho per e-mail. [intercanviador@espaijovegarcilaso.org] El dia del càsting no es permetrà reproduir 
música directament des del telèfon mòbil. S’acceptarà acompanyament de guitarra o altre instrument acústic. Temàtica i estil lliure. 

7. Els guanyadors: El divendres 15 de maig a les 15.15h es farà saber a les xarxes socials qui són els guanyadors del càsting, i optaran el dia 
de l’Actuació Final al PREMI ESPECIAL!  

8. Actuació Final: Els guanyadors participaran divendres 22 de maig de 2015 a partir de les 19.30h en una actuació pública a l’Espai Jove 
Garcilaso per optar al PREMI ESPECIAL. 

9. L’horari: podrà modificar-se a criteri de l’Espai Jove Garcilaso, previ avís als concursants. 
10. Jurat: Un jurat especialitzat escollirà als/les guanyadors/es dels càstings i de la final. El resultat es podrà considerar desert a criteri del 

jurat. 
11. Premis per a tots els guanyadors dels càstings: 

- Curs de formació en cant intensiu durant el juliol de 2014. 
- Oportunitat de sonar a la radio. 

12. Premi especial: Per als guanyadors de la final. Un individual i un de grup. 
- Gravació de dues cançons a l’Estudi Cap Record de l'Espai Jove Garcilaso, i reportatge audiovisual del making-off de la gravació en 
l’estudi. 
El premi especial s’ha de fer efectiu abans del 31/10/2015. Els premis no podran bescanviar-se per cap altre premi i seran d’ús exclusiu 
pel guanyador/a.  

13. Criteris de desqualificació: Els participants han de presentar-se puntuals, en cas contrari podran perdre la plaça. En cas de no presentar-
se a la data citada, quedaran exclosos del concurs. Qui no porti la base en format correcte abans del 22/04 quedarà desqualificat/da. 

14. Participar al concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases. 

 

PARTICIPANT Nº: 
(format 000) 

 

  


