
Правила за участие

Всяка участничка, която изпраща анкетните си данни в базата данни на конкурса, 
потвърждава готовността си безвъзмездно да участва във всички мероприятия на 
конкурса:
 - в рекламни акции както на самия конкурс, така и в рекламни акции на фирмите-
партньори и спонсори (с изключение на компании и спонсори, които са конкуренти на 
компанията, за която работи участничката); 
 -  във фотосесии за списания и вестници, които отразяват конкурса; 
 -  в интервюта за списания, вестници, а също така за радио и телевизионни предавания, 
отразяващи конкурса.

Всички момичета, поканени на финала на конкурса, са длъжни да представят на 
организаторите официални писма,  като в тях трябва да известяват организаторите, че 
имат готовност да бъдат в София   в периода на подготовката за финала, която 
продължава 3 дни. Писмата трябва да се изпратят на адреса на организаторите не по-
късно от 2 дни след получаване на поканата за финал на конкурса. 

Участничката, поканена за финала на конкурса, се задължава да подпише съглашение с 
компания “New world vision”  със следното съдържание:

1.Участничката безвъзмездно участва в Конкурса, при провеждането на който ще бъде 
осъществено фото и видео заснемане, а също така интервюиране, в резултат на което 
Организаторът получава фото и видео материали с изображение на участничката, 
записи на интервюта на Участничката (по-надолу – Материали).
 
2. Участничката предоставя на Организатора абсолютното право и разрешение да 
притежава авторските права за публикуване, използване и преиздаване на фотографски 
портрети или изображения на Участничката,  видеоматериали, а също и за материалите, 
в които изображението на Участничката може да бъде включено, изцяло или частично, 
да бъде съставна част или да се изобразява в символ или форма заедно със собственото 
или фиктивно име на Участничката, или възпроизвеждане в цвят или по друг начин, 
направени чрез какъвто и да е носител, за използване в изкуство, реклама, търговия и 
други сфери на дейност.

3. Участничката предоставя на Организатора право да бъде Изключителен 
представител на Участничката, да публикува снимки на Участничката, на които 
Участничката е изобразена, напълно или фрагментарно, в цвят или не, със свое или 
измислено име, в които и да е средства за масова информация, в частност в списания, 
вестници, в мрежата на Интернет.  Също така Участничката предоставя на 
Организатора пълно и абсолютно право за използване на фото и видеоматериали с 
изображение на Участничката на изложения, презентации и т.п., с цел реклама или 
други цели, не противоречащи на действащото законодателство.

4. Организаторът има право да използва Материали в съответствие с условията на 
настоящото Съглашение в които и да е средства за масова информация, в частност, в 
радио и телевизионни предавания.

5. Без съгласие на Организатора Участничката няма право да внася промени във фото и 
видео материалите.с изображението на  Участничката или да ограничи правото на 



Организатора да използва посочените фото и видео материали. Участничката 
разрешава преработката на фото и видеоматериалите с нейното изображение, 
ретуширане, затъмняване, изкривяване или промяна на идображението, използване на 
оптични илюзии, използвани в композициите, както преднамерено, така и 
непреднамерено в процеса на подготовка за публикации на крайния вариант на фото и 
видео материалите.

6. В съответствие с условията на настоящето Съглашение одобряването от 
Участничката на крайния продукт (и) или рекламно копие, или печатно издание, в 
които се използват фото и видео материали с изображение на Участничката, не е 
необходимо.
 
7. В случай на използване на Материали, до изтичане на срока на действие на 
настоящето Съглашение, Организаторът се задължава да изплаща на Участничката 
възваграждение, възлизащо на 10% от сумата на възнаграждението, получено от 
Организатора от трети лица в резултат на използване на Материалите.
 
8. В случай на присъждане на Участничката на номинация «Мис Блонди Свят», «I 
Вице-Мис Блонди» или «II Вице-Мис Блонди» страните се задължават да подпишат 
съглашение за по-нататъшно взаимодействие в продължение на една година в 
съответствие с положенията на настоящия конкурс.

9. Участничките се задължават да се запознаят и да спазват условията, установени с 
настоящето Съглашение.

10. Срокът на действие на даденото съглашение започва от момента на подписване до 
31 декември 2010 година. 

Всички участнички могат да получат по 3 безплатни покани за своята група за 
подкрепа. 


