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FIAP patronage
№ 2018/536
FIAP Патронаж

INTERNATIONAL PHOTO SALON / МЕЖДУНАРОДЕН ФОТО САЛОН
DIGITAL / ДИГИТАЛЕН

APB patronage
№ 2018/008
НСФA Патронаж

ENTRY FORM

/

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Name / Име

Distinction / Титли

Address / Адрес
Post code / Пощенски код

City / Град

Country / Държава

Phone / Телефон

Fax / Факс

Mobile / Мобилен

E-mail

Web site

Job / Професия

№

Name of the photography / Име на фотографията

File name / Име на файла

1 Section - Wild Animals, birds and fish / 1 Раздел - Диви животни, птици и риби

2 Section - Animals in the zoo / 2 Раздел - Животни в зоологическата градина

3 Section - Landscape / 3 Раздел - Пейзаж

Declaration
I declare to be the author of the pictures presented by me for entering the Photo Salon “THE WILD”
and I agree with the regulations of the Photo Salon. In relation with my author’s rights, I agree my pictures to be:
- Used without payment for Photo Salon advertising (including for printed advertisement);
- Showed on public areas in photo exhibitions in Bulgaria and abroad;
- The pictures to stay in a special organizer’s fund only for the purposes of promoting the photo salon..

Декларация
Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие във фотоконкурса “ДИВОТО”
и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права съм съгласен фотографиите:

- да се използват за рекламиране на фотоконкурса (включително и за печатна реклама) без да ми се заплаща възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани във фонда на сдружението единствено с цел популяризиране на салона.

Declarer / Деkларатор: your signature / вашият подпис		

Member of International Federation
of Photographic Art
Член на Международната Федерация
за Фотографско Изкуство

Date / Дата: ...................... 2018

National ACADEMY of PHOTOGRAPHY (BULGARIA) ”Yanka Kyurkchieva”
Post Box 7; 1504 Sofia, BULGARIA
office@photoacademy.org
www.photoacademy.org
Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ „Янка Кюркчиева”
Пощенска кутия 7; София 1504

