
Full de sol·licitud d’espai d’exposició i venda
Mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat'10

Aquesta sol·licitud és per accedir a un espai (parada) de venda i exposició del Mercat d’Art Jove. Si sou més  
d’una  persona  que  voleu  compartir  la  parada  o  un  col·lectiu  d’artistes,  només  cal  que  ompliu  una  sola 
sol·licitud. En el cas que siguis una sola persona i vulguis compartir la parada amb d’altres artistes que ho  
sol·licitin també ho pots fer constar.  

A més de la sol·licitud, cal que adjunteu el/s  DNI o  NIE i una  mostra de l’obra de totes les persones que 
participaran de la parada per a vendre o exposar. 

 Artista a títol individual

 Artista a títol individual compartint parada

 Col·lectiu o grup d’artistes

Nom 
Cognoms 

Adreça 
Població 

Codi Postal            Data 
de naixement               

Telèfon 1            

                                                                                                              

E-mail  
Telèfon 2

DNI/NIE  

Nom                                                                                                    

           

           

               

           

     

     

1. Tipologia de la sol·licitud 

2. Persona de contacte 

3. Col·lectiu o grup d’artistes 



Adreça 
Població 

Codi Postal 
Telèfon 1 

Telèfon 2   

 
E-mail

Artista 1

Nom 
Cognoms 

Adreça 
Població 

Codi Postal            Data 
de naixement               

Telèfon 1            

                                                                                                              

E-mail  
Telèfon 2

DNI/NIE  

Artista 2

Nom 
Cognoms 

Adreça 
Població 

Codi Postal            Data 
de naixement               

Telèfon 1            

                                                                                                              

E-mail  
Telèfon 2

DNI/NIE  

           

                

     

           

           

               

           

     

           

           

               

           

     



Artista 3

Nom 
Cognoms 

Adreça 
Població 

Codi Postal            Data 
de naixement               

Telèfon 1            

                                                                                                              

E-mail  
Telèfon 2

DNI/NIE  

Artista 4

Nom 
Cognoms 

Adreça 
Població 

Codi Postal            Data 
de naixement               

Telèfon 1            

                                                                                                              

E-mail  
Telèfon 2

DNI/NIE  

       
                                                                             

           

           

               

           

     

           

           

               

           

     

     4. Modalitat / disciplina artística : 

5. Descripció de l’obra/es : 
(Màxim 350 caràcters)



     

     

6. Material de mostra que s’adjunta : 
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