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The 8th IPS Plovdiv 2021 event is realized with the support of the Municipality of Plovdiv
									
8-ми МФС Пловдив 2021 се реализира с подкрепата на Община Пловдив

ENTRY FORM / ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

I N D I V I D UA L

ИНДИВИДУАЛEН

Name, Surname / Име, Фамилия
FIAP distinctions, other recognitions / FIAP звание, др. звания

Address / Адрес

City / Град

Post code / Пощенски код

Country / Държава

Phone / Телефон

Job / Професия

E-mail

Web site

Section / №
Раздел / №
M

Name of the work / Име на творбата

File name / Име на файла

Open monochrome (black & white, monochrome photography) / Отворен черно-бяла (черно-бяла, монохромна ф-ия)

M1
M2
M3
M4
C

Open color - color photography / Отворен цветна - цветна фотография

C1
C2
C3
C4
N

Nature (color, black & white, monochrome photography) / Природа (цветна, черно-бяла, монохромна фотография)

N1
N2
N3
N4
PJ

Photojournalism - (TRAD) (color, black & white, mono photography) / ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ - (TRAD) (цветна, черно-бяла, монохромна ф-ия)

PJ1
PJ2
PJ3
PJ4
PB

PORTRAIT & BODY (color, black & white, monochrome photography) / ПОРТРЕТ и ТЯЛО (цветна, черно-бяла, монохромна фотография)

PB1
PB2
PB3
PB4
UL

URBAN LIFE (color, black & white, monochrome photography) / градСКИ ЖИВОТ (цветна, черно-бяла, монохромна фотография)

UL1
UL2
UL3
UL4

Declaration:

Декларация:

I declare to be the author of the pictures presented by me for entering the
Photo Salon “PLOVDIV” and I agree with the regulations of the Photo Salon. In relation with my author’s rights, I agree my pictures to be: Used without payment for Photo Salon advertising (including for printed advertisement); Showed on public areas in photo exhibitions in Bulgaria and abroad;
The pictures to stay in a special organizer’s fund only for the purposes of
promoting the Photo Salon and town ot Plovdiv. In connection with this declaration, I confirm, that I read carefully the detailed text on the page
BREACH OF CONDITIONS OF ENTRY (using this link), understand these
obligations and and I accept them with uploading of my entry form.

Заявявам, че съм автор на представените от мен фотографии за участие и
че приемам регламента на Фото Салон “ПЛОВДИВ”. Във връзка с авторските ми права, съм съгласен фотографиите: да се използват за рекламиране
на Фото Салона (вкл. и за печатна реклама) без възнаграждение; да бъдат
показвани на публични места във фотоизложби в България и в чужбина; да
бъдат съхранявани в специален фонд на организатора с цел популяризиране на салона и град Пловдив. Във връзка с тази декларация потвърждавам, че прочетох внимателно текста „НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА
ЗА ВЛИЗАНЕ“ (в регламента), разбирам тези задължения и ги приемам с попълването и изпращането на този формуляр за участие.

I d e c l a re, t h a t I d o n t want my images to be reproduced or used.
I accept, that these will not be eligible for awards, and not be
included in audio-visuals of the exhibition and could be subject to
disqualification by the organizers of photo salon/exhibition.

Декларирам, че не искам изображенията ми да бъдат възпроизвеждани или
използвани. Приемам, че те няма да кандидатстват за наградите и
няма да бъдат включвани в изложба и биха могли да подлежат на
дисквалификация от организаторите на фото салона/изложбата.

Declarer / Деkларатор: your signature / вашият подпис		
Оrganizer
Организатор

Date / Дата: ...................... 20.......

P.O. Box 113, Post 4004, Plovdiv, Bulgaria, Reflexes Ltd. • +359 32 96 96 95; +359 888 30 47 46
Пощенска кутия 113, Пловдив 4004, Рефлекси ООД • 032 96 96 95; 0888 30 47 46

info@photosalon-plovdiv.com
www.photosalon-plovdiv.com

