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 Formular de înscriere pentru par8ciparea la concursurile 

„Comoara mea culturală personală” ca parte a proiectului CODANEC 

Pentru par8ciparea la concursurile „comoara mea culturală personală”, avem nevoie de un 
formular de par8cipare completat și semnat, inclusiv declarația de u8lizare, asCel încât să putem 
folosi textele, fotografiile și videoclipurile. 

Vă rugăm să trimiteți formularul completat la adresa  info@ileu.net cu numele fișierului: 
CODANEC_Form C_țara_locația_nume 

Completați formularul următor și atașați-l la textele, fotografiile și videoclipurile dvs. 

 Declarație de u8lizare a fotografiilor și videoclipurilor 

Prin semnarea acestui acord, declar că ILEU e.V. (Schweinmarkt 6, 89073 Ulm, Germania) obține 
drepturile de u3lizare pentru textele, fotografiile și videoclipurile enumerate mai jos pentru u3lizare 
în suporturi electronice și imprimate; precum și pentru expoziții publice. În plus, sunt de acord ca 
ILEU e.V. să încarce videoclipul meu pe canalul YouTube ILEU și website-ul  proiectului codanec.eu. 
Declar că sunt proprietarul dreptului de autor al textelor / fotografiilor / videoclipurilor trimise și a 
fost obținut acordul persoanelor înfățișate. Îmi pot revoca oricând consimțământul. 

 Trimis de:

Nume:

Organizație (dacă este cazul):

Adresa:

Țara:

E-mail:

Telefon:

Nr. Text: ☐ Foto: ☐ Video: ☐

Titlul textului / foto / video:

Autor (fotograf) al textului / 
fotografie / video

Salvare media cu următoarea 
denumire CODANEC_ compe3ție_Locație_Nume_Nr 

Nr. Text: ☐ Foto: ☐ Video: ☐
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 Vă rugăm să nu uitați să semnați! 

Loc, data: __________________________     Semnătura: _________________________________ 

Titlul textului / foto / video:

Autor (fotograf) al textului / 
fotografie / video

 Salvare media cu următoarea 
denumire CODANEC_ compe3ție_Locație_Nume_Nr 

Nr. Text: ☐ Foto: ☐ Video: ☐

 Titlul textului / foto / video:

 Autor (fotograf) al textului / 
fotografie / video

Salvare media cu următoarea 
denumire CODANEC_compe3ție_Locație_Nume_Nr

 Confirm că persoanele arătate în fotografii și videoclipuri au consimțit la publicarea lor. (Dacă 
este posibil, enumerați numele persoanelor arătate în fotografii și în videoclipuri)

Observație:
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