«Autorització de drets d’imatge»
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en coordinació amb 40 regions de 30 països organitza del
7 al 9 de maig de 2021 la campanya Let’s Clean Up Europe! (LCUE). A Catalunya durant el mes de
maig s’organitzen diverses accions de neteja que es poden consultar a residus.gencat.cat/agendalcue
La campanya s’inscriu en un projecte europeu anomenat “La Setmana Europea de la Prevenció de
Residus” que rep el suport de la Comissió Europea des del 2009 Per més informació consulteu
www.ewwr.eu i residus.gencat.cat/setmanaprevencio
L’objectiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és adreçar-se al gran públic per tal de:




Promoure accions sostenibles de prevenció de residus arreu d’Europa.
Destacar el treball que han dut a terme diferents actors mitjançant exemples concrets de
prevenció de residus.
Donar a conèixer les estratègies de prevenció de residus així com la política de la Unió
Europea i els seus Estats membres.

La EWWR és un projecte centrat en la conscienciació de generar menys residus i a fomentar canvi
d’hàbits de comportament per prevenir la generació de residus, i és en aquest marc que organitzem
aquesta acció de sensibilització.
Les imatges del vídeo es projectaran a les xarxes socials, pàgina web i facebook de l’ARC i del
projecte europeu (EWWR) i específiques de la campanya LCUE, en seminaris nacionals i
internacionals així com totes les accions de difusió i promoció de la campanya o mitjans de
comunicació que ens ho sol·licitin.
Autorització de drets d’imatge - Nens
Autoritzo a l’Agència de Residus de Catalunya a utilitzar les imatges (fotografies o vídeos) del meu fill
que s’hagin fet durant (nom acció)______________________________________________________
_____________________________ a (lloc acció) _______________________________________ , el
dia ____________________________________________ per fer promoció o balanç d’aquesta acció, i renuncio
a qualsevol dret de compensació o de possessió en qualsevol ús que se’n pugui fer.

Nom del nen:

Nom del nen:

Nom del pare / tutor:

Nom del pare / tutor:

Data i firma:

Data i firma:

Nom del nen:

Nom del nen:

Nom del pare / tutor:

Nom del pare / tutor:

Data i firma:

Data i firma:
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