
   

 

 
 
 

   

           

 

 

Moviment Coral Català – Mediterranean Office for Choral Singing 

Pl. Victor Balaguer, 5  08003 Barcelona Tel. +34 93 319 67 28 e-mail: mcc@mcc.cat · www.mcc.cat 

CIF: V61492294 

 

 

CONTRACTE D’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ AL 

COR JOVE NACIONAL DE CATALUNYA 2022 

 

 

Jo, el/la sota signant, em comprometo a participar en la totalitat de les activitats de l’encontre i 

concerts del Cor Jove Nacional de Catalunya, del 8 al 17 de juliol de 2022 i del 23 al 31 de juliol de 

2022. A més a més, em comprometo a estar disponible per participar en les activitats extraordinàries 

previstes pels dies 14, 15 i 16 d’octubre de 2021, i 3, 4, 5, 10, 11 i 12 de febrer de 2023. 

 

Cedeixo al Moviment Coral Català el dret d’emetre la meva actuació incloent concerts i assajos, que 

el Moviment Coral Català podrà alhora cedir a qualsevol emissió de ràdio o televisió, o a qualsevol 

altre mitjà. 

 

Cedeixo al Moviment Coral Català els drets globals per utilitzar les gravacions dels concerts o assajos 

i fragments d’interpretacions per convertir-lo en material educatiu o de difusió a través de 

pel·lícules, vídeos o dispositius d’àudio. 

 

Cedeixo al Moviment Coral Català el dret a publicar i difondre el meu nom, imatge i veu amb la 

finalitat d’informar, publicitar i/o fer difusió del Cor Jove Nacional de Catalunya. En cap cas, el meu 

nom i altres dades no serà facilitat a tercers per altres propòsits, productes o serveis. 

 

Entenc que la meva participació en el Cor Jove Nacional de Catalunya no em genera cap dret a 

percebre cap mena de remuneració. Assumeixo el cost del desplaçament d’arribada i de sortida de 

l’estada i de les activitats del Cor Jove Nacional de Catalunya, i l’organització assumeix les despeses 

d’allotjament, manutenció, formació i partitures, que ascendeixen a 1.500€ per cantaire. En cas de 

no complir amb les meves obligacions com a cantaire, assumeixo que l’organització podria reclamar-

me el pagament íntegre de les despeses ocasionades. 

 

 

Nom: 

DNI: 

 

Signatura:        Data: 
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