
Comparteix la teva història sobre l'esport!
Ens pots ajudar a explicar la història de l'esport a Europa en el passat i en el futur?

T'invitem a explicar-nos les teves experiències sobre l'esport a través d'objectes com ara
fotografies, objectes de col·lecció, equipacions i premis.

El formulari és en anglès però pots escriure la teva història en qualsevol idioma.

Pots trobar el formulari per explicar la teva història a l'adreça:
https://contribute.europeana.eu/sport/new

Respecte a tu
El teu nom
Aquesta informació no es mostrarà enlloc.

Nom que es mostrarà públicament
Aquest nom es mostrarà conjuntament amb la teva història.

El teu correu electrònic
Aquesta informació no es mostrarà enlloc. La utilitzarem per a comunicar-nos amb tu si necessitem editar o treure de la
publicació la teva història. No serà compartit en línia.

La teva contribució
En quina llengua està explicada la teva història?

Posa un títol a la teva història

Explica o descriu la teva història

Quins aspectes o temes tracta la teva història?

A quins llocs passa la teva història?

Qui és el protagonista de la història?

Els teus objectes (documents)

Posa un títol al teu objecte

https://contribute.europeana.eu/sport/new


Quin tipus d'objecte és?

Quan va ser creat?

Qui és l'autor/a de l'objecte?

Si us plau, selecciona l'opció més apropiada per al teu objecte.

Marca de Domini Públic.
- L'objecte que comparteixo té més de 140 anys.
- Això significa:
- Aquest objecte ja no està sotmès a copyright.
- Tothom pot compartir i reutilitzar aquest objecte.

CC BY-SA

- Sóc l'autor/autora de l'objecte o tinc el permís per compartir-lo públicament per
part de la persona que el va crear.

- Això vol dir:
- aquest objecte es fa públic amb una llicència que en permet la reutilització lliure

per part de qualsevol persona, per a qualsevol finalitat.
- Tothom que faci ús de l'objecte ha d'informar clarament de l'autoria i de

qualsevol modificació i l'ha de difondre amb la mateixa llicència.

Copyright no avaluat

- Desconec qui va crear l'objecte o no tinc permís explícit per compartir-lo.
- Això significa:
- el copyright de l'objecte no ha sigut avaluat.
- Tothom que utilitzi aquest objecte ha de fer-se càrrec de les gestions

corresponents.

-------------

Accepto les condicions de la política d'Europeana sobre la creació de continguts per part
dels usuaris, disponible a:
https://www.europeana.eu/rights/terms-for-user-contributions

Entenc que la informació que he proporcionat serà utilitzada per a mostrar la meva
història en línia, i tinc el dret de demanar que sigui eliminada en qualsevol moment
contactant al correu notice@europeana.eu

-------------

Si teniu preguntes o comentaris, escriviu si us plau a diglesias@ajgirona.cat
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