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FORMULAR DE ÎNSCRIERE / ENTRY FORM
NUMELE / NAME :
VÂRSTA / AGE :
ADRESA / ADDRESS :
TELEFON / PHONE :
EMAIL/ WEB SITE:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

TITLUL LUCRĂRII / TITLE OF THE WORK

TEHNICA / TEHNIQUE

DIMENSIUNI / SIZE

Vă rugăm ataşati o notă biografică şi o fotografie personală.
Please include your biography and your personal photo.
Organizatorii nu restituie materialele primite!
The organizers will not give back the art works received!
Utilizarea materialelor, copyright
Lucrările înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Participantul
trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra lucrărilor înscrise în acest
festival. Participantul este de acord cu afişarea lucrărilor sale în site-urile artaiud.com, aiudonline.ro, aiud-art.ro. şi inter-art.ro, precum şi la evenimentele
organizate de Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud şi FundaŃia "Inter-Art"
Aiud. Toate drepturile de autor ramân în posesia autorilor.
ConfidenŃialitate
Toate datele personale ale participanŃilor sunt confidenŃiale. Detaliile
participanŃilor pot fi folosite doar pentru funcŃionarea normală a festivalului.
Clauze finale
Prin participarea la acest festival, participantul confirmă faptul că a citit şi a
înŃeles prevederile de mai sus. Lucrările care nu sunt conforme cu aceste
precizări vor fi descalificate. Organizatorii nu restituie materialele primite.

Use of materials, copyright
The works participating in this festival must abide by copyright regulations.
The participants must own all the rights to the works entering this
competition. The participants agree with their works being displayed on the
following sites: art-aiud.com, aiudonline.ro, aiud-art.ro and inter-art.ro, as well
as within the events organized by the “Liviu Rebreanu” Cultural Center and
the “Inter-Art” Foundation, Aiud. The authors hold the copyright for their
works.
Confidentiality
All the personal data of the participants are confidential. Details concerning
the participants can only be used for the proper functioning of the festival.
Final Clauses
By taking part in this festival, the participant confirms having read and
therefore understood the above-mentioned provisions. The works that do
not respect these provisions will be disqualified. The organizers will not
give back the art works received.

SEMNĂTURA / SIGNATURE
………………………………….

www.aiud-art.ro

www.inter-art.ro

DATA / DATE
………………………

www.aiudonline.ro

www.aiud.ro

www.art-aiud.com

