ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО
Аз, долуподписаният/та ……………………………….…………………………………………..
(три имена)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Aз съм единствен автор на предоставените от мен визуални материали, приложени
към настоящата декларация – снимки и/или аудио-визуални материали,
визуализиращи дейност(и) от груповите и индивидуалните практически задачи, в
които
участват
деца
от
съответния
клас
в
училище
.................................................................., и че те отговарят на правилата на програмата
„По-здрави деца“, която се организира от „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349,
през учебната 2019-2020 г. („Програмата“), с които правила съм се запознал
предварително.
2. Нося цялата отговорност, включително и финансова, за претенции на трети лица като
носители на каквито и да било авторски или права на интелектуалната собственост
върху създадените и предоставени от мен за целите на Програмата визуалните
материали.
ДАВАМ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ изпратените от мен визуални материали да
бъдат използвани безвъзмездно от организатора на Програмата – „Нестле България“ АД, и
агенцията за връзки с обществеността на организатора, за целите на Програмата и за
рекламни цели и по-специално: да бъдат безвъзмездно възпроизвеждани, публично
представяни, показвани и комуникирани пред обществеността, включително журито в
конкурса, който се провежда в рамките на Програмата, както и други партньори на
организатора при провеждането на Програмата, както ида бъдат приспособени за използване
под формата на материали за печата и всички печатни средства, излъчвани по телевизия,
кино, като видео, в Интернет, Интранет, да бъдат включвани в сборни произведения или
използвани като част от или под формата на брошури, писма, каталози, плакати,
промоционални статии, чрез всякакви известни или новосъздадени носители и формати, в
рамките на рекламни кампании и др., при условие че произведените кадри и изображения не
са в разрез с моето достойнство или репутация.
ДАВАМ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ създадените и изпратени от мен визуални
материали да бъдат използвани безвъзмездно, като бъдат възпроизвеждани, представяни,
публично показвани, преработвани, комуникирани и т.н. по начина, упоменат по-горе, както
на територията на Република България, така и в рамките на Европейския съюз, и по
Интернет, без ограничение и за срок от 3 (три) години.
ДАВАМ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ личните ми данни да бъдат ползвани за
нуждите на настоящата декларация и за целите на използването на създадените и
предоставени от мен визуални материали.
...........................................................................................................
(три имена)

Дата: ..........................

Подпис: ..........................

