IMPRÉS PER A LA PRESENTACIÓ DE
CANDIDATES A CORT D'HONOR O
DAMA DE LA CIUTAT 2018

DADES PERSONALS DE LA CANDIDATA
NOM
COGNOMS
Data de naixement
(adjunteu fotocòpia del DNI o llibre de família)
Domicili

Telèfon

PRESENTA LA SEUA CANDIDATURA A:
DAMA DE LA CIUTAT
FALLERA CORT D'HONOR
(aporteu fotografia vestida amb vestit regional)

VINCULACIÓ A LES FALLES (descriviu el seu currículum faller o adjunteu-lo):
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FORMA D'ELECCIÓ I NORMES QUE CAL SEGUIR DE LES CORTS D'HONOR I
DAMES DE LA CIUTAT 2018

1r.- Pot presentar candidatura qualsevol dona que abans del 31 de desembre de l'any present siga
major de 18 anys i haja estat fallera major o fallera de cort d'honor de qualsevol falla d'aquesta ciutat
(no compta si ha estat únicament fallera infantil), no podent optar al mateix càrrec en exercicis
posteriors si ha estat triada.
2n.- La presentació de candidatures s'ha d'efectuar entre el 7 de juny i el 8 de juny de l'any present,
ambdós dies inclusivament, a les oficines de JLF (Llar Fallera) de 19.30 a 21 hores.
3r.- Les corts d'honor han d'estar compostes per 6 falleres i 4 dames de la ciutat cada una. En cas
d'excés de candidatures per a qualsevol cort s'han de seleccionar les candidates d'acord amb el barem
següent:


S'han d'atorgar 2 punts per any que haja estat integrant de la cort d'honor (major o infantil) de
qualsevol comissió o de Junta Local Fallera.



S'han d'atorgar 5 punts per any que haja estat fallera major (adulta o infantil) de qualsevol
comissió o reina fallera.



A l’hora d’efectuar la baremació de les candidatures, han de tenir preferència les candidates
que mai hagen format part de la cort d’honor o dames de la ciutat de la reina fallera infantil,
de forma que cap candidata que es presente per primera vegada es quede fora en benefici
d’una altra que ja haja ocupat qualsevol dels dos càrrecs.



Les 6 candidates a cort d'honor que obtinguen major puntuació han de ser triades per a
integrar la cort d'honor. I les 4 candidates a dama de la ciutat que obtinguen major puntuació
han de ser triades per a integrar les dames de la ciutat.



En cas d'empat a punts, tenen preferència per a ocupar qualsevol d'aquests càrrecs aquelles
candidates que hagen presentat candidatura a reina fallera 2018; si persisteix l'empat, tenen
preferència aquelles candidates que provinguen de la comissió de la reina fallera electa. Si
d'aquesta manera no es desfà l'empat, s'ha de sortejar el càrrec entre les candidates
empatades.

4t.- Les candidates finalment designades com a cort d'honor i dames de la ciutat, d'acord amb la
funció representativa que exerceixen des del moment del seu nomenament oficial, queden a
disposició de les activitats programades i coordinades per Junta Local Fallera.
5é.- Les candidates electes tant a cort d'honor com a dames de la ciutat han d'assumir totes les
despeses necessàries en relació amb la indumentària, a fi d'exercir el càrrec per al qual han estat
triades. Junta Local Fallera els farà entrega d'un esbós al qual s'han de cenyir per a la confecció del
vestit i les sabates, els quals han de ser supervisats en tots els casos per part de Junta Local Fallera.
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DESPESES QUE COBREIX JUNTA LOCAL FALLERA

Cort d'honor de la reina fallera
- Tall de la tela del vestit oficial (no es cobreix la confecció del vestit).
- Manteletes.
- Adreç.
- Pintes.
- Tela del vestit de la batalla de flors.

Dames de la ciutat de la reina fallera
- Tall de la tela del vestit oficial (no es cobreix la confecció del vestit).
- Adreç (camafeu, collar, a elecció de l'indumentarista oficial).

- Tela del vestit de la batalla de flors.

CONSENTIMENT
El Sr./Sra.
amb DNI
i en
qualitat de pare/mare o tutor legal de
,
manifeste que estic d'acord amb la presentació d'aquesta candidatura, que entenc íntegrament el seu
contingut i que accepte les seues clàusules, per la qual cosa signe aquest document.
Borriana,

Signatura:

de

de 2017.

Signatura i segell de JLF

Nota. De conformitat amb la legislació vigent sobre protecció de dades, Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, les dades de les candidates que estan en poder de Junta Local Fallera no es faran públiques excepte
desig exprés de la interessada. SÍ
NO
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Regidoria de Festes
CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE I DADES DE CARÀCTER PERSONAL
(reines falleres, dames de la ciutat i corts d'honor de Borriana)
, major d'edat, amb DNI núm.

i domicili a
,
i
, major d'edat, amb DNI núm.
i domicili
a
, carrer
, núm.
, pares de la
xiqueta
, mitjançant la firma del present document
expressament AUTORITZEM l'Ajuntament de Borriana a la captació, per qualsevol mitjà, de la seua imatge
en qualsevol acte organitzat amb motiu de les publicacions de l'Ajuntament així com el seu ús, difusió i les
seues activitats promocionals.
,

carrer

,

núm.

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i el seu Reglament de desplegament, les dades facilitades s'incorporaran a un fitxer responsabilitat de
l'AJUNTAMENT DE BORRIANA amb la finalitat de gestionar la seua aparició en les publicacions de
l'Ajuntament i les seues activitats promocionals i de difusió annexes. Sense caràcter exhaustiu, els fins per als
quals se cedeixen els drets d'imatge i caràcter personal són: a) incloure'ls en els books i dossier realitzats per a
les publicacions de documents informatius i festius; b) la seua inclusió en el llibre de Falles editat per
l'Ajuntament de Borriana, i c) la seua inclusió i difusió en el web institucional de l'Ajuntament de Borriana.
Igualment, autoritzeu la comunicació o cessió de les esmentades dades al Magnífic Ajuntament de Borriana i
als mitjans de comunicació social amb el mateix objecte indicat en l'apartat anterior.
A través de l'acceptació del present document, atorgueu el vostre consentiment exprés per a la recollida i el
tractament de les dades per part de l'Ajuntament de Borriana.
Marqueu la casella en cas de no autoritzar el tractament de les vostres dades amb els fins descrits.
Els pares de les reines o dames MANIFESTEM entendre íntegrament el contingut i naturalesa d'aquest
document i estar d'acord amb tots els seus extrems, i que el signem per la nostra lliure decisió, pròpia voluntat i
sense que hi haja força ni coacció o intimidació de cap tipus per part de ningú.
I perquè conste i tinga els efectes oportuns, així es firma a Borriana, el
Signatura:

de

de 2

.

Signatura:_

Podeu exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per mitjà d'un escrit, acompanyant en tot
cas fotocòpia del DNI, remés pels mitjans següents: via fax al número 964 510 955; mitjançant correu electrònic adreçat al
compte de correu electrònic: oac@burriana.es; mitjançant correu ordinari adreçat al Magnífic Ajuntament de Borriana.
pl. Major, núm. 1. CP 12530 - Borriana (Castelló).
L'Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat per l'ús de les imatges i dades cedides com a conseqüència dels
acords que la candidata poguera tenir amb el seu fotògraf, manifestant la candidata que aquest ha renunciat o cedits els drets
d'autor dels quals poguera ser titular.
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