Corona Multimedia Showcase
Formular de înregistrare: a fi prezentat păna la data de 10 Julie, 2020

Titlul proiectului dvs. media:__________________________________________________________

Încărcați proiectului media aici (cu excepția cazului în care aveți un link public) *
Atașați fotografia dvs./ altei persoane care v-a ajutat să înregistrați acest formular
Aceasta va fi amplasată alături de proiectul dvs afișat pe sait.
Indicați linkul proiectului (dacă este disponibil pe vrio platformă web, de ex Youtube):
Cine este autorul acestui project media? ___________________________________________________
În caz că la crearea proiectului au participat mai mulți autori, vă rugăm sa introduceți numele și
vârsta acestora în spațiile de mai jos. Pentru autorii ce au trecut de 19 ani, specificarea vârstei este
opțională.
Numele___________________________ Vârsta_____________________________
Dacă sunt imlicați mai mulți autori, introduceți numele și vârsta acestora aici:
____________________________________________________________________________
Orașul/Orășelul/Satul/_____________________________________________________________
Raion/Județ/District (după caz) _________________________________________
Numărul de telefon (opțional)_____________________
Email-ul (email-ul dvs sau a persoanei care a depus formularul) ____________________________
Bifați una dintre următoarele elemente care descrie cel mai bine categoria media pentru proiectul
dvs.:
___Video
___Fotografie
___ Text scris (poveste, poezie, scrisoare, etc.)
___Arte și Meserii
___Musică și Dans
___ Inovații tehnologice
___Alte (specificați)
Numele și vârsta dvs. vor fi indicate lângă proiectul dvs. în expunerea finală pe site-ul nostru
web. Vă rugăm să bifați una din opțiunile de mai jos pentru a indica modul în care doriți să
fie afișat numele dvs. pe pagină.
______Doar numele (al unuia sau mai multor autori)
______Numele și prenumele (al unuia sau mai multor autori)
______Doar prima literă a prenumelor (de ex. S. pentru Smith)
______Preferăm să fim recunoscuți ca o familie; adică familia _________________(nume)

Vă rugăm să bifați una dintre opțiunile de mai jos pentru a indica felul în care doriți să fie afișat
locul de reședință.
______Orașul / orașelul / satul
______Indicați și județul/ raionul/ districtul (după caz)
______Indicați doar țara/ sau adăugați denumirea tării la cele două opțiuni de mai sus.
Ați dori să atașați fotografia dvs./ altei persoane care v-a ajutat să înregistrați acest
formular? Aceasta va fi amplasată alături de proiectul dvs afișat pe sait.
_____ Da, atașez o fotografie și permit să fie afișată alături de proiectul meu.
_____ Nu, nu doresc fotografia mea să fie afișată lângă proiect.

Vă rugăm să bifați spațiile de mai jos pentru a ne asigura că formularul dvs. de
înregistrate întrunește următoarele cerințe:
_____ Am citit și am acceptat Regulile Corona Multimedia Showcase stipulate în proiectul dat.
_____ Confirm că calitatea proiectului meu și forma expunerii acestuia nu creează dificultăți
pentru persoanele cu deficiență de văz și auz.
_____ Confirm că lucrarea mea răspunde tuturor regulilor și normelor pentru a fi vizionată de
copii și familii cu copii și nu include limbaj sau imagini obscene.

Opțional: Vă rugăm să descrieți pe scurt proiectul dvs. (în aproximativ 100 de cuvinte).
Iată câteva idei care v-ar putea ajuta să începeți descrierea:
• Am decis să creez acest proiect deoarece ...
• M-am gandit să dezvolt tema…
• Mi-am droit ca oamenii să cunoscă despre…
• Acest proiect m-a ajutat să…

Formular de obținere a permisiunii de publicare și utilizare a proiectului

•

Dacă aveți mai puțin de 18 ani, vă rugăm să vă semnați pentru a obține permisiunea de a
plasa proiectul dvs. pe site-ul Corona Multimedia Showcase.
Numele (unuia sau mai multor autori) _______________________________________________
După ce v-ați semnat mai sus, vă rugăm să ivitați un părinte sau un tutore să completeze
formularul de permisiune/ de lansare de mai jos.

•

Dacă aveți mai mult de 18 ani, vă rugăm să semnați acordul de renunțare la obținerea
permisiunii în partea de jos a paginii.

Sunt deacord ca proiectul copilului meu (sau a copiilor mei) să fie afișat pe site-ul Corona
Multimedia Showcase.
Accept distribuirea în scopuri educaționale a proiectului media al copilului meu (copiilor mei) de
către compania non-profit Action for Media Education.
Semnând mai jos, confirm faptul că copilul meu a primit permesiunea de a expedia proiectul său
media. Dacă proiectul dat se regăsesc materiale (fotografii, videoclipuri, alte imagini etc.) create
inițial de către altă(e) persoană(e), confirm și faptul că copilul meu a primit permisiunile necesare
de la autorul(rii) acestuia de a include aceste materiale în proiectul său.
Prin completarea acestui formular, sunt de acord cu faptul că Action for Media Education nu va
duce nici o răspundere pentru orice inconveniențe aparute în urma distribuirii acestui proiect
media.
Sunt informat că în cazul unor neclarități apărute cu privire la informația prezentată mai sus, sunt
încurajat să expediez întrebările apărute la adresa e-mail al companiei Action for Media Education
- action4mediaeducation.org
Numele și prenumele părintelui/ tutorelui _______________________ Semnătura_________________
Email (al parintelui/tutorelui):_________________________

Acord de renunțare la obținerea permisiunii
Prin prezenta declar că am vârsta de peste 18 ani și, fiind considerat un adult, nu sunt obligat să
prezint permisiunea părintelui / tutorelui pentru a participa în proiectul Corona Multimedia
Showcase.

Numele și prenumele _______________________________

Semnătura_______________________

