
 

Фондация „БЪЛГАРИН“ моли за Вашето информирано съгласие, като        
попълните формуляра по-долу. 
 
Настоящата декларация цели да гарантира спазването на правата на детето и           
родителите/настойниците/попечителите му във връзка с участието му във        
фолклорен конкурс БЪЛГАРИН организиран от Фондация БЪЛГАРИН. 
С цел гарантиране правото на мнение на децата, произтичащо от          
разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето, моля обсъдете           
това с детето си и попълнете декларацията. 
Информацията, която предоставяте, ще се счита за строго конфиденциална. 
Адресът, който посочвате, е за целите на кореспонденция с Вас и ще бъде             
използван за изпращане на информация и награди. 
Дете може да вземе участие във Фолклорен конкурс БЪЛГАРИН само след           
като отговорният за детето възрастен (родител, настойник или попечител)         
попълни Декларация за информирано    
родителско/настойническо/попечителско съгласие  
Попълнената и подписана декларация се сканира и изпраща по електронна          
поща: bulgarian.competition@gmail.com от отговорния за детето възрастен до        
Фондация БЪЛГАРИН заедно с видео клип на произведението, с което детето           
ще участва. 
Фондация БЪЛГАРИН съхранява физически, принтирани копия на всички        
получени декларации при спазване на правилата за получаване, съхраняване         
и управление на информация на Фондация БЪЛГАРИН. 
Оригиналът на попълнената и подписана от отговорния за детето възрастен          
декларация се изпраща по Български пощи на адрес: гр. Варна, кв. Чайка            
станция 5. Получател: Фондация БЪЛГАРИН. Лице за контакт: Станимир         
Георгиев. 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 
 
Долуподписаният/ата 

........................................................................................................ 
/име, презиме, фамилия на декларатора/ 

Адрес:........................................................................................................... 
Телефон: ...................................................................................................... 
Мобилен телефон:........................................................................................ 
E-mail адрес:................................................................................................ 
родител/настойник на 

........................................................................................................ 
/име, презиме, фамилия на детето/ 

 
от .............................................................................................................. 

/клас, училище, населено място / 

mailto:bulgarian.competition@gmail.com


 

 
Декларирам, че съм запознат/а и съгласен/на с регламента на Фондация  
БЪЛГАРИН за участие във Фолклорен конкурс БЪЛГАРИН и давам         

съгласието си за следното:  
 

1. Детето ми да вземе участие във Фолклорен конкурс БЪЛГАРИН. 
2. Запознат съм с Политика за поверителност/Политика за съхранение        

на лични данни на и условията за обработване на предоставените          
лични данни на Фондация БЪЛГАРИН. 

3. Изпратените видео- и/или аудио-формат на детето и/или неговите        
произведения* и неговите имена да бъдат използвани от Организатора в          
информационни материали и кампании, свързани с дейността на        
Фондация „БЪЛГАРИН“, при условие, че заснетите изображения не        
накърняват по никакъв начин достойнството и доброто му име; 

4. Произведенията* и заснетите изображения във видео- аудио- и/или        
фото-формат на детето и/или неговите произведения*, илюстриращи       
участието на детето в Фолклорен конкурс БЪЛГАРИН могат да бъдат          
свободно публикувани в интернет, печатни издания, facebook страниците        
на Фондация „БЪЛГАРИН“ и други медии при условие, че заснетите          
изображения не накърняват по никакъв начин достойнството и доброто         
му име; 

5. Всички произведения*, изпратени във видео и/или аудио-формат на        
детето и информационните материали, използвани във връзка с        
организиране и оповестяване на Фолклорен конкурс БЪЛГАРИН се        
предоставят безвъзмездно на Фондация „БЪЛГАРИН“; 

6. В допълнение на посоченото, давам съгласието си Организаторът или         
оторизирани от него лица във връзка с организацията и провеждането на           
Фолклорен конкурс БЪЛГАРИН да се свързват на предоставен от мен          
телефон, адрес и E mail за контакти: 

Адрес: гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 5, Бизнес център Чайка, ет. 7, офис 702 
E mail:. bulgarianfoundation@gmail.com, Телефон: 0895580888 ; 

„произведение“ е годен обект на авторски и/или сродни права. 
 

 
Дата: Декларатор:....................................... 

 
/............................................................................/ 
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