„ФОЛКЛОРНА МАГИЯ”
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО
ДА СЪХРАНИМ ЗАЕДНО БЪЛГАРЩИНАТА

29, 30 юни, 1 юли 2018 г.
гр. Банско

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ПОПЪЛВА СЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ
Категория
в
която
се ПЕЕНЕ /
състезава
участникът
–
отбележете само една
Име
на
група,
състав,
инструменталист/
индивидуален изпълнител
Брой на участниците
Възраст на участниците

/ СВИРЕНЕ /

До 16 години /

/

/ ТАНЦИ /

/ ОБИЧАИ /

над 16 години /

/

/

Организация, която кандидата
представлява
Адрес за кореспонденция

Гр./с. ……………………..., община …………………………
П.код ……………, ул. …………………………………………

e-mail
Телефон / GSM
Художествен ръководител
Лице за контакт
Телефон
Репертоар, който кандидатът
ще представи
/музика, текст, аранжимент,
хореография и др./
Времетраене на цялостното
участие/програма
Предпочитан ден за явяване
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БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Пощенска банка, IBAN: BG22BPBI79421021852301
Титуляр: Мюзик Медия Клъстер ООД
В платежното нареждане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО пишете името на участника, за когото е
таксата.

Заявката се изпраща на e-mail: folklornamagia@fenfolktv.bg
или на адрес: София 1330, жк. Сердика, ул. Гюешево 85, ФЕН ФОЛК ТВ
за фестивала „Фолклорна магия“.
Краен срок за приемане на заявката : 17.06.2018 г.
Координатор участници и разяснения по Регламента – Цветан Колев – 0887 43 80 43
С подаването на заявка за участие, декларирате, че:
- сте запознат и съгласен с Регламента на фестивала, както и сте съгласен изпълненията ви да
бъдат звукозаписвани, фотографирани, видеозаснемани, тиражирани на оптични носители с
комерсиална и рекламна цел;
- отстъпвате изключителните си права на „Мюзик Медия Клъстер” ООД да излъчва заснетия
материал като част от различни телевизионни програми по негова преценка, по безжичен път,
чрез сателит, IPTV, предаването и препредаването му по кабел на други организации и
всякакви други електронни съобщителни мрежи (в т. ч. симулкастинг, уебкастинг, стрийминг
услуги, вкл. т. нар. услуги „при поискване”, мобилни приложения, качване в официалните
канали на телевизията в YouTube и чрез Интернет и с други технически средства и
технологии и всички възможни платформи за разпространение на програмите, включително
и мобилни платформи на трети лица, без да е необходимо вашето съгласие за всеки конкретен
случай на използване на заснетия материал;
- съгласен сте личните ви данни да бъдат обработвани за нуждите на организаторите,
съгласно изискванията на законите на Р България.

Дата : ................ 2018 г.

Подпис : .........................
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