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ENTRY FORM / ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

GROUP

ГРУПОВ
Number of autors
Брой на авторите

Name of the group or organization
Име на групата или организацията
Name and surname of group responsible
Име и фамилия на отговорник на групата
Address / Адрес

City / Град

Post code /Пощенски код

Country / Държава

Phone / Телефон

E-mail

Web site of the club or the organization
Уеб сайт на клубa или организацията

Section / №
Раздел / №
М

Open - black and white, monochrome (FIAP definition) / Отворен - черно-бяла, монохромна фотография (дефиниция на FIAP)

М1
М2
М3
М4
М
C

Open - black and white, monochrome (FIAP
Open
definition)
- color / /Отворен
Отворен- -цветна
черно-бяла,
фотография
монохромна фотография (дефиниция на FIAP)

C1
C2
C3
C4
N

Theme 1 - Nature / Тема 1 - Природа

N1
N2
N3
N4
Theme 2 - SPORT or Subtheme Wresting “The world and We Saved the Olympic Wrestling”
Тема 2 - Спорт или Подтема Борба - “Светът и ние спасихме олимпийската борба”

Sw
Sw1
Sw2
Sw3
Sw4
P

Theme 3 - The Young people and the world / Тема 3 - „Младите хора и света“

P1
P2
P3
P4
W

Theme 4 - Woman / Тема 4 - „Жената“

W1
W2
W3
W4
Declaration
I declare to be the author of the pictures presented by me for entering the Photo Salon “SOFIA STARTPHOTO 2018” 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 Фото Салон “СОФИЯ СТАРТФОТО 2018”
и че приемам регламента му. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите:
- да се използват за рекламиране на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение;
- да бъдат показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина;
- да бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона.

Declarer / Деkларатор: 		

Date / Дата:

2018

STARPHO Bonchuk and Son, Sofia, Bulgaria ; +359 888 939 892. info@sofiastart-photo.com, www.sofiastart-photo.com
СТАРФО Бончук и Син, София, България

