SOLICITUDE
ESTUDO COLECCIÓNS

Borrar Todo

1. Solicitante.
D/Da:

D.N.I. nº:

Institución / Centro:
Dirección postal:
E-mail:

Tlf.:

2. Obxectivos.
a) Finalidade:
Investigación

Actividade profesional

Curiosidade persoal

b) Tipo de documento final:
Informe

Publicación

Traballo académico

Material divulgativo

Título:
c) Enumeración dos obxectivos perseguidos:

3. Metodoloxía a empregar.
a) Técnicas de estudo:
Observación

Medición

Fotografía

Debuxo

Mostraxe

Outras

b) Descrición da metodoloxía:
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Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Rúa Dr Domingo Goas, 2, E-27800 Vilalba (Lugo). Tlf.: (34) 982-511-383. museo@museovilalba.org

4. Coleccións a estudar.

5. Proposta datas estudo.
Propóñense as datas comprendidas entre o día

e o día

6. Necesidades.
Para realizar o estudo sinalado, solicítase a colaboración do Museo cos seguintes recursos materiais:

7. Condicións xerais.
1.- A entidade ou persoa peticionaria, abaixo asinante, comprométese a aceptar as condicións xerais aquí establecidas, a non variar o obxecto nin a metodoloxía proposta, nin a utilizar os datos obtidos para fins distintos
aos declarados.
2.- O estudo dos fondos está limitado a investigadores debidamente acreditados.
3.- Non se efectuarán, sen permiso previo, tratamentos agresivos, nin irreversibles, tampouco se realizarán calcos, raspados, nin outras accións que podan afectar á integridade dos obxectos.
4.- O solicitante comunicará inmediatamente ao persoal do Museo calquera incidencia que afecte aos obxectos
de estudo ou á documentación facilitada.
5.- O solicitante comprométese a entregar ó Museo unha copia dos resultados obtidos trala consulta e estudo
dos fondos, e dous exemplares da publicación na que eles se engloben, citando nela a colaboración do Museo
de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba.
6.- No caso de deterioro ou rotura dos materiais en estudo, o solicitante aceptará a taxación dos mesmos que
determine o Museo.
7.- O Museo facilitará a información básica da documentación dos fondos, non se proporcionarán datos persoais, económicos e outros que sexan considerados confidenciais.
8.- O Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba reservase o dereito de conceder calquera autorización de
estudo dos seus fondos, polo tanto queda prohibido todo estudo sen autorización por escrito.
9.- O Museo reservase o dereito de esixir aval científico para o solicitante, estendido por centros de investigación ou por investigadores de recoñecido prestixio.

8. Sinatura.
O solicitante manifesta ter lido e estar conforme coas anteriores condicións.
En

,a

Sinatura,

Imprimir

Enviar
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