
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Днес           в            долуподписаният 

Дата  

 

         

                                    

Собствено име   Бащино име   Фамилия 

                                    

ЕГН  Лична карта No.   Дата на издаване на ЛК 

                        

Място на издаване на ЛК          

Постоянен адрес:                          

   Област   Община 

                                    

Населено място   Адрес: Квартал, улица, No., бл., ет, ап. 

                                    

адрес   Телефон за връзка 

в качеството ми на родител/ законен представител на участника: 

                                    

Собствено име    Бащино име   Фамилия 

                                    

ЕГН  Лична карта No.   Дата на издаване на ЛК 

                        

Място на издаване на ЛК  

Постоянен адрес:                          

   Област   Община 

                                    

Населено място   Адрес: Квартал, улица, No., бл., ет, ап. 

                                    

Наричан за краткост „Участник” 
 

Декларирам, че  участникът  е автор на следното произведение (кратко описание на произведението) 

.................................................................................................................................................................... и иска да 

участва в конкурса „Сподели усещането“, организиран от Спешъл Олимпикс България. 

1. Отстъпвам на СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ (ЕИК 131359358) да използва изключително 

произведението да използва в страната и чужбина без ограничение във времето, включително 

възпроизвеждане произведението, разпространение сред неограничен брой лица на оригинала или на 

неограничен брой екземпляри от произведението, публичното показване на произведението, излъчването 

по безжичен път, предаване на произведението чрез кабел, интернет или друго техническо средство, 

превеждането на текстовете в произведението на други езици, преработка на произведението, 

предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп до неограничен 

брой лица до произведението или на част от него по-начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен 

от място и време, индивидуално избрани всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от 

произведението в търговски количества, за комуникационни кампании и кампании за набиране на 

средства с цел насърчаване на мисията на СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС, включително за Европейските летни 

игри на Спешъл Олимпикс Антверпен‘2014. 

2. Разрешавам на СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ (ЕИК 131359358) да преотстъпва по своя 

преценка  на трети лица  изключителното или неизключитлено право да използва в страната и чужбина 

без ограничение във времето, включително възпроизвеждане произведението, разпространение сред 

неограничен брой лица на оригинала или на неограничен брой екзепляри от произведението, публичното 

показване на произведението, излъчването по безжичен път, предаване на произведението чрез кабел, 

интернет или друго техническо средство, превеждането на текстовете в произведението на други езици, 

препработка на произведнието, предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо 

средство на достъп до неограничен брой лица до производението или на част от него по-начин, 

позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и време, индивидуално избрани всеки от тях, 

вносът и износът на екземпляри от произведението в търговски количества, за комуникационни 

кампании и кампании за набиране на средства с цел насърчаване на мисията на СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС, 

, включително за Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс Антверпен‘2014. 

3. СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ (ЕИК 131358359) няма да дължи на автора за използването на 

произведението на което и да е лице друго възнаграждение. 

Име и фамилия и подпис на родител/законен 

представител: 

Име и фамилия подпис на участника: 

  

Име и фамилия и подпис на свидетел: 

 

 


