
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 
 

Подписаният/ата ................................................................................................................................................................. 
                               (трите имена на родителя/настойника) 
 
Родител/настойник на ....................................................................................................................................................... 
                                                                     (трите имена на участника) 

от .................................................. ученик/чка от .................... клас на ........................................................................... 

                               (населено място, клас, училище) 

Електронен адрес (email) ................................................................................................................................................... 

Телефон за връзка ............................................................................................................................................................... 
 

 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат/а с конкурса „Зелените автомобили на бъдещето“ („Конкурса“), 
включително с Правилата за провеждане („Правилата“), обявен от Shell България EAД и съм 
съгласен/а: 
 

1. Детето ми да вземе участие в Конкурса;  
2. Снимки на детето и/или неговата рисунка и неговите имена да бъдат използвани от 

Организатора в интернет, видео и печатни материали; 
3. Личните данни на детето ми (име, населено място, училище, клас) да бъдат предоставени на 

Организатора и да бъдат използвани за целите на Конктурса, включително да бъдат обявени в 
интернет, видео и печатни материали;  

4. Личните данни посочени по-горе в настоящата декларация да бъдат използвани за установявяне 
на връзка с мен и/или с детето ми за целите на Конкурса.  
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

1. Рисунката на детето ми е оригинално авторско произведение, което не нарушава чуждо 
авторско право или сродно на него право. Не е допуснато възпроизвеждане, преработка или 
друга форма на неправомерно използване на чуждо авторско произведение или части от него 
по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.  

2. Предоставям безвъзмездно на Shell България ЕАД авторските права на изпратената рисунка и 
правото на използването й за целите на Shell България ЕАД, включително,   но   не   само   
правото   на:   възпроизвеждането   им,   разпространение   на оригиналите или копия и 
екземпляри от тях сред неограничен брой лица, включително в печатни и/или електронни 
медии. 

3. При претенции или искове от трети лица нося цялата отговорност за имуществени и 
неимуществени  вреди,  причинени  на  Shell  България  ЕАД  или  предявени  срещу  Shell 
България ЕАД, свързани с нарушени авторски права и сродни на тях права на трети лица във 
връзка с изработените от мен проекти. 

4. Запознат/а знат съм, че за нарушаване на чужди авторски права нося административна 
отговорност съгласно глава ХІІІ от Закона за авторското право и сродните му права и 
наказателна  отговорност   съгласно   раздел  VІІ  „Престъпления  против  интелектуалната 
собственост” от Наказателния кодекс. 

 

 
 
 
 

                Дата: ......../......../.............                                                Подпис:  ...................................... 
 

 


