
  

          
 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА  

YOUNG LIONS BULGARIA 2017 – FILM 
 

Моля, попълнете всички полета с пълна информация за двамата участници в екипа.  

 

Участник 1  

Име:  

Фамилия:  

Дата на раждане: 

ден/месец/година 

 

Агенция:   

Длъжност:   

Адрес:  

/служебен/ 

 

Телефон за връзка:  

/служебен и мобилен/ 

 

E-mail адрес: 

/служебен/ 

 

 

С подаването на тази регистрационна форма за участие в конкурса Young Lions Bulgaria 2017 - Film 

декларирам, че: 

 

• Съм запознат/а и приемам правилата и условията* за участие в конкурса Young Lions Bulgaria 

2017 – Film. 

• Мога да присъствам и да взема участие в конкурса Cannes Young Lions Film 2017 в периода 

   18-24 юни 2017 в Кан, Франция.  

• Давам съгласието си организаторът на конкурса или негови партньори да използват за нуждите 

на конкурса личните ми данни, посочени в настоящата декларация. 

• Горепосочената информация е вярна. 

 *Правилата и условията на конкурса може да намерите като отделен файл.  

 

  

 __________________________________________________________________ 

(трите имена) 

 

 Подпис: ______________                                                                        Дата:_____________ 



  

          
 

 
 

Участник 2  

Име:  

Фамилия:  

Дата на раждане: 

ден/месец/година 

 

Агенция:   

Длъжност:   

Адрес:  

/служебен/ 

 

Телефон за връзка:  

/служебен и мобилен/ 

 

E-mail адрес: 

/служебен/ 

 

 

С подаването на тази регистрационна форма за участие в конкурса Young Lions Bulgaria 2017 - Film 

декларирам, че: 

 

• Съм запознат/а и приемам правилата и условията* за участие в конкурса Young Lions Bulgaria 

2017 – Film. 

• Мога да присъствам и да взема участие в конкурса Cannes Young Lions Film 2017 в периода  

  18-24 юни 2017 в Кан, Франция  

• Давам съгласието си организаторът на конкурса или негови партньори да използват за нуждите 

на конкурса личните ми данни, посочени в настоящата декларация. 

• Горепосочената информация е вярна. 

 *Правилата и условията на конкурса може да намерите като отделен файл.  

 

  

 __________________________________________________________________ 

(трите имена) 

 

 Подпис: ______________                                                                        Дата:_____________ 

 

Регистрационната форма трябва да бъде изпратена до 5.04.2017 - попълнена, подписана и сканирана 

(в pdf формат) на e-mail адрес: younglions@baca.bg и в оригинал, на хартиен носител, до Българската 

асоциация на комуникационните агенции на адрес: гр. София, ул. Сан Стефано 14, вход Б, ет. 3.   


