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ДЕКЛАРАЦИЯ
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PHOTOGRAPHY/VIDEO SUBJECT
RELEASE FORM

Декларация за използване на
фотографско/видео изображение

By signing this release form, I hereby grant to the United
Nations Children’s Fund (UNICEF) the right to reproduce,
display, disseminate and use in communication and
fundraising campaigns worldwide and in perpetuity, in any
traditional or electronic media format, my likeness as shown
in the photographs/video described below, which
photographs/video are owned by UNICEF, for the purposes
of promoting peace, tolerance and children’s rights.

С подписване на настоящата декларация давам съгласие
Детският Фонд на ООН – УНИЦЕФ да възпроизвежда,
излага, разпространява и използва в комуникации и
кампании за набиране на средства в световен мащаб
фотографии/видео, изброени по-долу. Тези
фотографии/видео са собственост на УНИЦЕФ, за
целите на насърчаването на мира, толерантността и
правата на децата.

The photographs/video containing my likeness were taken
on (date) ______________ in the (location including
town/country) ____
___________
by (photographer’s name) ____________. I further confirm
that these images are a true likeness of me and the images
were taken with my knowledge and consent.

Фотографиите/видеото, които съдържат моя образ, бяха
направени на (дата).................. в (място, включително
град)....................................... от (име на фотографа)
………………………………….
Още веднъж потвърждавам, че тези фотографии/видео
са с моя образ и бяха направени с мое знание и
разрешение.

__________________________________________________________________
Name of Subject / Име

Age (if under 18 years) / Години (ако лицето е под 18 години)

Date / Дата

Signature/Подпис_______

_______________________________________________________________________
Address and other contact information / Адрес и друга информация за връзка

IF SUBJECT IS A CHILD UNDER 18 YEARS OF AGE: АКО ЛИЦЕТО Е ДЕТЕ ПОД 18 ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ:
I confirm that I am the legal guardian of the child named
above and therefore may grant permission for this subject
release on behalf of the child:

Потвърждавам, че съм попечител на детето споменато
по-горе и затова мога да дам разрешение за отстъпване
на описаните права от името на детето:

________________________________________________________________________
Name of Legal Guardian / Име на Попечителя

Relationship to Child / Връзка с детето

Date /Дата

Signature of Guardian/Подпис

________________________________________________________________________
Name of Witness / Име на Свидетеля

Organization Affiliation / Организация

Date /Дата

* При несъответствия с превода, под внимание се взима Българския превод.

www.unicef.bg

Witness Signature / Подпис

