O obxectivo deste obradoiro é a creación
de prototipos en base a un proxecto
vencellado á obra de Seoane, con motivo
da mostra Laxeiro-Luis Seoane. Cruce de

Dirixe: Xosé Geada

camiños. Debuxos 1930-1950.
As obras escollidas serán de libre elección
por parte dos asistentes que durante as 8
sesións conformarán a volumetría a través
do plan, a través de exemplos prácticos de
cada unha das técnicas. Dependendo do
proxecto escollido, poderase desmoldar o
prototipo en resina.

OBRADOIROS DO
2 DE FEBRERO AO 30 DE MARZO
Rúa San Francisco 27. 15001 A Coruña.
Tel. 981 216 015. Fax 981 216 379.
Email: info@fundacionluisseoane.gal

Sábados de 12 á 13.30 horas
PREZO: 50 €.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

NOME E APELIDOS:
ENDEREZO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PÓDESE ENVIAR O FORMULARIO DE INSCRICIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO / FAX
Nº de conta: Abanca ES64 2080 0008 31 3040016673
Email: info@fundacionluisseoane.gal

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámoslle que o responsable do tratamento dos seus datos persoais inscritos nesta actividade é a
Fundación Luis Seoane, con enderezo na rúa San Francisco, 27, 15001, en A Coruña. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o consentimento expreso que nos outorga mediante a
firma do presente documento. Os seus datos persoais serán empregados para a correcta xestión da actividade na que se inscribe, facturación e cobro do servizo, así como para a xestión administrativa e
contable derivada da actividade. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos,
tal e como se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar nas oficinas da Fundación sitas no enderezo enriba indicado ou ben solicitándoa por correo electrónico: info@fundacionluisseoane.gal
Uso de fotografías e/ou vídeos: coa finalidade de promocionar a actividade desenvolvida pola Fundación, gustaríanos contar co seu consentimiento para a toma e publicación de imaxes e/ou videos nos
que poida aparecer, para a súa publicación tanto na páxina web oficial da Fundación, con dominio www.fundacionluisseoane.gal, no perfil aberto en Facebook, Instagram e Twitter co nome “Fundación
Luis Seoane”, e/ou en publicacións que se poidan efectuar en medios de comunicación sobre os eventos e actividades organizados pola área de cultura da Fundación.
Por favor marque a casa que se axuste, en cada caso, aos permisos que quere darnos.
FOTOGRAFÍAS/VIDEOS
Sí, dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou videos, nos que eu poida aparecer a través das devanditas canles.
Non dou o meu consentimento para que publiquen imaxes e/ou videos, nos que eu poida aparecer.
A Fundación Luis Seoane infórmalle que en calquera momento vostede poderá proceder a retirar o consentimento facilitado para a publicación de imaxes e/ou vídeos, mediante comunicación dirixida ao
enderezo enriba indicado, sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuaron dende que se outorgou o consentimento ata que vostede nolo retirou.

PULSE PARA XENERAR
OU IMPRIMIR

