ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата
_________________________________________________________________________________
/трите имена/
Като участник в конкурса Young Lions Bulgaria – Film 2014 декларирам, че :
 Мога да присъствам и да взема участие в конкурса Cannes Young Lions 2014 Кан, Франция в
периода 15 - 21 юни 2014.
 Ще спазя сроковете за получаване на акредитацията за Cannes Young Lions, за явяване на
срещата за получаване на брифа за конкурса Young Lions Film в Кан, както и за предаването
на готовата разработка.
 Давам съгласието си, ако съм финалист в конкурса, личната ми карта да бъде снимана от
организаторите с цел регистрация за Фестивала в Кан и участие в конкурсната програма,
както и за закупуване на самолетен билет и резервация на хотел в Кан.
 Разрешавам на организаторите на конкурса да използват безвъзмездно 60-секундния рекламен
клип, създаден от екипа, в който участвам, по всички познати от закона начини, да го
показват, публикуват с автопромоционална, авторекламна и образователна цел в различни
медии и на различни платформи.
 Рекламният клип, създаден за конкурса от екипа, в който участвам, остава собственост на
Столична община и Асоциация за развитие на София, като те могат безвъзмездно да го
използват за максималния срок, посочен в закона и за територията на целия свят, цялостно
или частично в своя последваща кампания/комуникационна стратегия или да го предоставят
на трети лица за използване, както и да го преработват.
 Ако рекламният клип, създаден от екипа, в който участвам, се използва от Столична община и
Асоциация за развитие на София, ще съдействам на организациите при безвъзмездното му
използване.
 Трите ми имена по лична карта на латиница се изписват по следния начин:
_______________________________________________________________________________
(трите имена на латиница)
Известно ми е, че, ако спечеля конкурса, при обстоятелства, възникнали по моя вина, които ще
възпрепятстват представянето на България в конкурса Young Lions Film в Кан, нося имуществена
отговорност в размер на равностойността на получената награда.

Подпис: ________________

Дата: _______________

