
 ПІБ  _________________________________________
  Місце роботи    _______________________________
 Посада  _____________________________________
  Контактний телефон  __________________________
  E-mail  ______________________________________

ЗАЯВА

Прошу розглянути мої матеріали (твір, рукопис, фото): що прислані на конкурс 
«Біла ворона, яка змогла!» в період з 01 листопада 2019 по 29 лютого 2020 року
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
з метою подальшого опублікування у виданнях підприємства  ____________________________
__________________________________________________________________________________

(заповнюється редакцією)

на паперових та електронних носіях, на веб-ресурсах (по можливості), тиражування на паперо-
вих та електронних носіях, дисках, в Інтернеті тощо та продажу видань.

Не  заперечую  проти  передачі  моїх  матеріалів  (твір,  рукопис,  фото)  іншим  видавцям  для  
подальшого тиражування на паперових та електронних носіях, дисках, в Інтернеті і т. д. і продажу.

Гарантую, що права на ці матеріали (твір, рукопис, фото), визначені Законом України «Про 
авторські та суміжні права», належать мені і їх не було передано іншим фізичним та юридичним 
особам.

Надаю редакції право під час підготовки до друку доопрацьовувати, редагувати, переклада-
ти, скорочувати, доповнювати надані матеріали (твір, рукопис, фото), змінювати їх назви (заго-
ловки та підзаголовки).

У разі виникнення суперечок щодо авторського права на матеріали (твір, рукопис, фото) 
зобов’язуюся їх самостійно врегулювати, відповідно до законодавства України.

Публікацію прошу здійснити на благодійних засадах.
Автор повідомлений про те, що матеріали (твір, рукопис, фото) не рецензуються та не по-

вертаються. За згодою сторін узяті до друку матеріали (твір, рукопис, фото) після закінчення 
річного строку зберігання підлягають знищенню.

Відповідно до  Закону України  «Про захист персональних даних» винятково з  метою і  в  
рамках виконання вимог законодавства про авторські та суміжні права, податкового зако-
нодавства надаю підприємству згоду на обробку та використання моїх персональних даних: 
паспортних даних, ідентифікаційного коду тощо.

Примітка. Перелік електронних матеріалів, що передаються у користування для розпо-
всюдження:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Поштова  адреса  та  індекс __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспорт серія   __________________   №   ___________ , виданий   ________________________
«  __________ »   _____________  р.  Ідентифікаційний код _______________________________
Автор   ___________________________________    ___________________     _________________
                                                                                               (ПІБ)                                                                                                         (дата)                                                                         (підпис)

Заява заповнюється власноруч.

Оголошення для авторів!

Авторський примірник Ви будете отримувати  
поштою на адресу, вказану у Вашій заяві


