
AUTORITZACIONS PER A FOTÒGRAFS O VÍDEO

En el Teatre Calderón d'Alcoi, (com ja els informem en les Normes d'Ús de les 

Instal·lacions), no està permesa la realització de fotografies ni l'enregistrament 

en  vídeo.  Però  si  vostès  desitgen  tenir  un  record  del  seu  concert,  hauran 

d'enviar la sol·licitud que els remetem a continuació. Hauran d'indicar el nom i 

DNI  de  les  persones  que  ho  vagen  a  realitzar  (màxim un  fotògraf  i  dues 

càmeres de vídeo). Aquestes persones hauran de passar per la taquilla el dia 

de l'esdeveniment (una hora i mitja abans) per a acreditar-se i després seguir 

les instruccions que els de la cap de sala per a la seua ubicació i funcionament 

per la sala. Els recordem que en el cas que siga aprovat aquest permís les 

fotografies durant el concert hauran de ser sense flaix) Totes les fotografies 

seran durant l'assaig o concert. Si desitgen alguna de grup serà en aquest 

horari, mai després del concert.

* EL FULL AMB L'AUTORITZACIÓ ESTÀ A LA PÀGINA SEGÜENT.



AUTORITZACIÓ FOTOGRAFIES O VÍDEO

Departament que 
autoritza l'accés:

DIRECCIÓ DEL TEATRE

Activitat:

Data d'accés: Hora d'accés:

Persones autoritzades:

Nom Cognoms Empresa DNI

Observacions:

 

La  present  autorització  es  limita  únicament  a  l'entrada  i  eixida  dels  professionals 
indicats en la instància a l'efecte d'enregistrament d'àudio o realització de fotos i en cap cas el 
treball realitzat podrà tenir un fi comercial.

Els signants de la petició es comprometen a respectar la  propietat  intel·lectual  que 
protegeix les creacions originals artístiques, així com el dret a l'honor, intimitat i la pròpia 
imatge de les persones  i  en particular  dels  menors, responsabilitzant-se de totes aquelles 
actuacions que pogueren derivar-se d'aquests treballs i els seus possibles incompliments. En 
aquest sentit declaren comprometre's a complir escrupolosament tota la normativa que afecte 
a les fotos o enregistraments que efectuaren. 

Així mateix es comprometen a observar les mesures de seguretat i prevenció de riscos 
laborals, existents en el Teatre Calderón d'Alcoi, i complir les observacions que, sobre aquest 
tema, els siguen indicades pel personal propi.

Signatura sol·licitant: (Signatura obligatòria)

Data d'autorització: A Alcoi, a X de X del 20XX


