
SCRIERE PRIVATĂ 

 

Subsemnatul.......................................................... născut.................................................. cel.................................. 

 

Rezident în................................................ Drum.................................................................... Tel.............................. 

 

Subscrie și acceptă condițiile indicate la punctul 1-punctul 8, în special: 

 

1) Subsemnatul autorizează managerii regionali și Patronul Concursului "Cel mai bun model din Europa", Rosario 

Stagno, sau succesorii săi în drepturi să folosească înregistrările realizate cu aparatul de fotografiat și fototic al 

imaginii mele și intervenția mea, chiar dacă este necesar prin reduceri sauadaptări, autorizând, de asemenea, 

publicarea, distribuția și difuzarea la televiziunea publică și privată,  pe internet și în cinematografe și în orice 

alt mijloc posibil și nou de comunicare prin film, bandă și mass-media digitală și non-digitală, prezente și viitoare, 

ziare și reviste naționale și internaționale fără a primi și / sau a solicita despăgubiri. 

2) Subsemnatul se angajează să accepte votul juriului, ceea ce este indiscutabil și secret. 

3) Subsemnatul se obliga sa respecte programul, care va fi asigurat de conducerea competitiei si de orele stabilite 

in acesta, pastrand un comportament corespunzatoare contextului; orice comportament care nu este 

considerat adecvat de către Conducere poate fi, de asemenea, pedepsit cu excluderea din concurs, cu o alegere 

incontestabilă chiar de către conducere. 

4) Subsemnatul se angajează să returneze bunurile livrate în timpul finalei, cum ar fi costumul și rochia, cu excepția 

articolelor de îmbrăcăminte care vor fi onorate de conducere, cum ar fitricoul. În caz de neînadiere, Conducerea 

își rezervă dreptul de a aplica o sancțiune penală de 50,00 EUR. 

5) Castigatorii tuturor categoriilor (Bebelusi, Copii, Adolescenti, Modele, Doamnelor, Domnilor) nationali si 

internationali vor trebui sa isi preteze imaginea timp de un an in favoarea concursului "Cel mai bun model din 

Europa"; castigatorii vor avea obligatia de a anunta despre orice contacte sau participare la alte concursuri de 

frumusete pana la durata mandatului titlului. În cazul în care constrângerea de mai sus nu este respectată, 

conducerea competiției "Cel mai bun model al Europei" își rezervă dreptul de a revoca titlul și premiul câștigat. 

6) Castigatorii tuturor categoriilor (Bebelusi, Copii, Adolescenti, Modele, Doamnelor, Domnilor) nationali si 

internationali vor fi promovati in presa, TV, retele sociale si alte mijloace de comunicare si trebuie sa anunte 

conducerea sau coordonatorii nationali cu privire la orice contacte interne si/sau externe si propuneri de locuri 

de munca primite. În cazul în care constrângerea de mai sus nu este respectată, conducerea competiției "Cel 

mai bun model al Europei" își rezervă dreptul de a revoca titlul și premiul câștigat. 

7) Castigatorii tuturor categoriilor (Bebelusi, Copii, Adolescenti, Modele, Doamnelor, Domnilor) nationali si 

internationali vor primi o invitatie in calitate de Invitat Special pentru urmatoarea editie, cu un voucher in 

valoare de 240,00 euro (adulti) sau 180,00 euro (copii) pentru sejurul in Hotel. În caz contrar și fără respectarea 

punctelor 5 și 6, premiul oferit de organizație va fi REVOCAT. 

8) Subsemnatul garantează că nu are contracte de exclusivitate a imaginii sale. 

 

 

 

Locul, data..............................................................                             Cu credință............................................................ 

 


