Десети Национален конкурс за млади художници и писатели
„Душата на един извор”
Формуляр за кандидатстване
/попълва се върху оригиналния формуляр/

Настоящият формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен заедно с литературната
или художествена творба, преди 13 април 2018 г. на следния адрес: 8600, гр.
Ямбол, пл. „Освобождение“ №1 (Безистен), за конкурса.
Литературните творби следва да се изпратят, включително и по електронен път на
адрес: yambol@bezistena.com .

Име, презиме и
фамилия на автора
Пощенски адрес
Имейл
Телефон
Дата на раждане

/Попълва се, в случай че авторът е непълнолетен/

Име, презиме и
фамилия на
родителя/настойника
Пощенски адрес
Имейл
Телефон

ДЕКЛАРАЦИЯ
1.

С представянето на моята творба за участие в Националния конкурс „Душата на един

извор” аз потвърждавам, че съм се запознал/а/ и че приемам изцяло и без резерви
Регламента на този конкурс.
2.

Удостоверявам и гарантирам, че аз съм авторът на тази творба и с представянето й за

участие в конкурса не нарушавам авторските права на трети лица. Декларирам, че съм
съгласен/а при констатиране от журито на конкурса на нарушаване на авторски права чрез
творбата ми, същата да не бъде разглеждана, а журито да има право да уведоми носителят
на авторското право за извършеното от мен нарушение, да сезира компетентните органи за
търсене на административно-наказателна отговорност, както и да разгласи извършеното от
мен

нарушение

чрез

публикуване

името

и

творбата

ми

в

интернет-страниците

на

организаторите на конкурса. В случай че констатацията на нарушението се извърши след
награждаването ми, то се задължавам да върна наградата в пълен размер в срока съгласно
Регламента на конкурса, дори ако не съм съгласен/на с констатацията на журито. Ако не
сторя това, организаторите ще имат правото да поискат връщането чрез компетентния съд.
3.

С настоящото отстъпвам

правата си на организаторите на конкурса да използват

творбата за информационни цели, например при обявяване на резултатите от конкурса в
медиите /вестници, списания, радио, телевизия, интернет/; да посочват името на автора; да
излагат, публично показват или публикуват творбата ми, да я излъчват по безжичен път или
по кабел, с което се осигурява достъп на неограничен брой лица до нея или до части от нея,
с цел информация на обществеността.
4.

Освен това, ако моята творба бъде наградена или отличена до тридесето място за

съответната категория в конкурса, предоставям на организаторите всички свои имуществени
и неимуществени /с изключение на непрехвърлимите/ авторски права и правото на
собственост върху нея. Организаторите ще имат право да управляват правото си на
собственост и авторските права по начин и за цели, които намират за целесъобразни и
свързани с по-широко разпространение на отличените творби, бъдещо развитие на конкурса
и за благотворителни и протоколни цели на организаторите. Организаторите нямат право да
нарушават целостта на творбата, да я редактират и рецензират.
5.

Ако творбата ми не бъде наградена или отличена, тя си остава моя интелектуална

собственост, освен ако между двете страни не бъде подписано писмено споразумение за
противното. Ако не потърся и поискам обратно връщането /за моя сметка/ на творбата ми в
шестмесечен срок /от датата на церемонията по награждаване/, ще се счита, че съм
отстъпил/а на организаторите авторските си права върху творбата и същите могат да се
разпореждат с нея, както намерят за добре.
Дата:

Автор:
/име и подпис/
Родител/настойник:
/име и подпис/

