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Формуляр и декларация 

за участие в състезанията „Моето лично културно съкровище“  

като част от проекта CODANEC 

За участие в състезанията „Моето лично културно съкровище“ се нуждаем от попълнен и 
подписан формуляр за участие, както и декларация за използване на създадените от вас 
материали, така че да можем да използваме вашите текстове, снимки и видеоклипове.

Моля, изпратете попълнения формуляр обратно на имейл info@ileu.net 
с име на файла:  CODANEC_Form C_country_place_name   
(например:  CODANEC_Form C_Bulgaria_Ruse_Emiliya Velikova)

Моля, попълнете следния формуляр и го прикачете към вашите текстове, снимки и 
видео.

Декларация за използване на текстове, снимки и видеоклипове 

С подписването на това споразумение, декларирам, че ILEU e.V. (Schweinmarkt 6, 
89073 Ulm, Germany) получава правата за използване на текстовете, снимките и 
видеоклиповете, изброени по-долу, за използване в електронни и печатни медии, 
както и за публични изложби. Освен това, аз се съгласявам ILEU e.V. да качва 
видеоклипа ми в канала на ILEU YouTube и да го свързва към уебсайта на проекта 
codanec.eu. Декларирам, че съм собственик на авторските права на предоставените 
текстове/ снимки/ видеоклипове и е получено съгласието на изобразените лица. 
Мога да оттегля съгласието си по всяко време.

Регистрация от:

Име:

Организация:

Адрес:

Държава:

Имейл:

Телефон:
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Пореден номер - Nr. Текст: ☐ Снимка: ☐ Видео: ☐

Име на текста/ 
снимката/ видеото:

Автор (фотограф) на 
текста/ снимката/ 
видеото:

Запазване на файла в 
медията със следното 
заглавие:

CODANEC_competition_Place_Name_Nr

(Например: CODANEC_competition_Ruse_Emiliya 
Velikova_Nr 1)

Пореден номер - Nr. Текст: ☐ Снимка: ☐ Видео: ☐

Име на текста/ 
снимката/ видеото:

Автор (фотограф) на 
текста/ снимката/ 
видеото:

Запазване на файла в 
медията със следното 
заглавие:

CODANEC_competition_Place_Name_Nr

(Например: CODANEC_competition_Ruse_Emiliya 
Velikova_Nr 2)

Пореден номер - Nr. Текст: ☐ Снимка: ☐ Видео: ☐

Име на текста/ 
снимката/ видеото:

Автор (фотограф) на 
текста/ снимката/ 
видеото:

Запазване на файла в 
медията със следното 
заглавие:

CODANEC_competition_Place_Name_Nr

(Например: CODANEC_competition_Ruse_Emiliya 
Velikova_Nr 3)
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Моля не забравяйте да подпишете документа!

Място, дата: _________________________          Подпис:_________________________________ 

С настоящото потвърждавам, че лицата, показани на снимки и видеоклипове са дали 
съгласие за публикуването им.  

(По възможност избройте имената на лицата, показани на снимките и във 
видеоклиповете)

Коментар:
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