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Bilaga A 

 

 

REGISTRATION FORM FOR THE 1ST EUROPEAN PHOTO COMPETITION 

REGISTRERINGSFORMULÄR FÖR FOTOTÄVLINGEN

“Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy” 

 

 

 

To the kind attention of  

Sviluppo Marche SpA 

Via Martiri della Resistenza, 24 

60125 Ancona 

Italy 

 

 

The undersigned /Undertecknad

Name and Surname /Namn________________________________________________________________ 

Address /Adress_______________________________________________CAP /Postnummer__________  

City /Ort______________________Province ______________________Country /Land_______________ 

Phone Number (incl. prefix) /Telefon (inkl. nationellt prefix)_____________________________________

Mobile Number (including prefix) /Mobiltelefon (inkl. nationellt prefix)____________________________ 

E-mail /E-post______________________________________ 

  

declares /intygar: 

 

  to fully read and accept the notice and rules of this photo competition in all its parts 

 (att allt om tävlingen och reglerna lästs igenom och godkänts);

 that all information herein provided are correct (att all information som lämnas här är korrekt); 

 that the property of the works submitted is that of the declarant, who will maintain the 

intellectual property rights but will make over his rights of free use, for the purposes of the 

communication campain on energy transition, the greening process of the economy, the 

reduction of local carbon footprint (att upphovsrätten till bidragen tillhör upphovsmannen, 

            men att rätten till fri användning överlåtes att användas i tävlingens syfte att för a fram energi-

                        omställning, förändring till grönare, mer hållbar ekonomi och  minskade ekologiska fotavtryck.   



 

 

                                                                                                                                                                  
 

Submits the following photographs (fill it in) / Följande tävlingsbidrag lämnas in: 

 

n. Title of Image /Titel             Place and Date/Plats, datum          Description /Beskrivning

1    

2    

3    

4    

 

 

Declares also /Intygar också 

 

 to authorize Sviluppo Marche SpA to use his/her own personal details according to the EU 
Directive 95/46/CE (att Sviluppo Marche SpA får använda personliga uppgifter enligt

            EU-direktivet 95/46/EG)

  

 

Date /Datum                                                                                               Signature /Underskrift

………………………………… ………………… 

 

Annex: valid identity document  /Bilaga: giltigt identitetsdokument

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                  

Bilaga B 
 

 

 

PHOTO CONSENT FORM FOR THE USE OF IMAGES REPRESENTING PEOPLE 

1ST EUROPEAN PHOTO COMPETITION /SAMTYCKE

“Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy” 

 

 

I, the undersigned /Undertecknad_________________________date of birth /födelsedatum_______ 

place of birth /födelseort_________________country of birth /födelseland_____________________ 

Fiscal Number_____________________Address /Adress__________________________________ 

City /Ort________________________________________Country /Land_____________________ 

 

 

AUTORIZES the publication of his/her own’s images for the purpose of the 1st EUROPEAN 

PHOTO COMPETITION “Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy” of 

this Notice and Rules. 

Moreover, he/she forbids its use in contexts which might prejudice personal dignity and decorum . 

The use of images are to be considered totally free of charge. 

 

 GODKÄNNER publicering av mina bilder för publicering enligt syften i 1:a EUROPEISKA

 FOTOTÄVLINGEN på temat “Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy”  

 enligt dessa  upplysningar och regler.

 Dessutom förbjuder jag användning av bilderna i sammanhang som kan vara kränkande för den

 personliga integriteten och värdigheten.

 Det är helt kostnadsfritt att använda bilderna.

  

  

Ort, datum /                                                                                       Fotograf (läsbar namnteckning) /

Place and Date       The photographer(readable signature)

 

 

.............................................                                                              …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                  

Bilaga C 

 

1ST EUROPEAN PHOTO COMPETITION 

                     /1:a EUROPEISKA FOTOTÄVLINGEN PÅ TEMAT 

                             “Photoforchange in Europe - Sustainable Fotoliving in changing economy” 
                                         

 
I, The undersigned 

för föry”  

                    Name a                                                   d Sur nam               e:____                                                           I, the undersigned /Jag, undertecknad

                                                                                                                                                                                         Name and surname /Namn:________________________________________________________________ 

Name and Surname /Namn________________________________________________________________              Address /Adress_______________________________________________CAP /Postnummer__________  

                                                                                                                                                                                         City /Ort___________________________________________________Country /Land________________ 

                                                                                                                                                                                         Phone Number (incl. prefix) /Telefon (inkl. nationellt prefix)_____________________________________

                                                                                                                                                                                         Mobile Number (including prefix) /Mobiltelefon (inkl. nationellt prefix)____________________________

                                                                                                                                                                                         E-mail /E-post______________________________________          

                                                             

                                                                                                                                                                                        

/ Ort, datum                                                                /Fotograf (läsbar namntec                                                                                                                      Declares /Intygar 

 

                                                                                                                                                                                           To be the sole owner and author of the works, published or unpublished, submitted for the participation 

                                                                                                                                                                                            to the photo competition named “Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy”.   

                                                                                                                                                                                            He/she understands that false certifications amount to tort punishable by law. 

 

                                                                                                                                                                                            Att jag ensam har upphovsrätten till publicerade eller opublicerade verk som sänts in som tävlingsbidrag  

                                                                                                                                                                                            till fototävlingen “Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy”. 

                                                                                                                                                                                            Jag är införstådd med att det enligt lag är straffbart att lämna falska uppgifter.

 

 .............................................                                                                    …………                                                          Place and Date                                                           The photographer (readable signature)

                                                                                                                                                                                            / Ort, datum                                                                / Fotograf (läsbar namnteckning) 

 

 

                                                                                                                                                                                             .............................................                                      ………………………………………….………… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


	Regelverk sve
	Blankett A B och C



