DEGREVARE

Prenumele copilului:
Vârsta copilului:
Porecla copilului:(opțional)

Pentru „CN Vlog It!” promoția 2017 („Promoție”)
Turner Broadcasting System Europe Limited („Promoter”)
Numele părintelui/tutorelui:
E-mailul părintelui/tutorelui:
Nr. de telefon al părintelui/tutorelui:
Data:_______________________

Pentru ca Promotorul să accepte înregistrarea clipului video al Copilului („Trimiterea”) ca o înregistrare în Promoție, Promotorul
solicită acordul Părintelui/Tutorelui Copilului.
Termenii Promoției solicită prenumele, porecla (dacă există), vârsta și Trimiterea Copilului să fie oferite la înregistrare
(„Materialele Candidatului”).
Semnând și returnând această Degrevare Promotorului, Părintele/Tutorele confirmă că:
1.

El sau ea este Părintele/Tutorele Copilului care este candidat și care, excluzând Părintele/Tutorele, este singura
persoană care apare în Trimitere;

2.

El sau ea a citit și a acceptă Regulile Oficiale ale Promoției și este de acord cu procesarea Materialelor Candidatului în
scopul administrării Promoției în concordanță cu Politica de Confidențialitate;

3.

Nici o plată nu este necesară pentru ca Promotorul să utilizeze Materialele Candidatului cum este descris în anexă;

4.

Părintele/Tutorele are dreptul și autoritatea de a acorda Promotorului dreptul deplin de a utiliza Materialele Candidatului
așa cum este descris în prezentul document și că nici Trimiterea, nici orice conținut menționat nu vor încălca drepturile
oricăror terțe părți;

5.

Pentru o examinare bună și valoroasă, primirea și suficiența de care sunt astfel recunoscute, Părintele/Tutorele acordă
Promotorului dreptul irevocabil de a:
a.

folosi și exploata Trimiterea în orice fel, prin orice mijloc, tehnologii și forme, (fie știute acum, fie concepute mai
târziu), prin lume, în permanență în felul descris în această Degrevare;

b.

schimba, examina sau modifica formatul Trimiterii și crea lucrări derivate ale aceleiași și drepturile acordate în
prezentul document și de Regulile Oficiale vor fi menite să se aplice pentru astfel de lucrări derivate; și

c.

de a publica Materialele Candidatului pe site-urile sale web inclusiv în galeria video de pe Site (ambii termeni așa
cum sunt definiți în Regulile Oficiale) și pe paginile oficiale YouTube ale Cartoon Network.

6.

Promotorul nu va fi sub nici o obligație de a utiliza sau publica Materialele Candidatului;

7.

Părintele/Tutorele nu va institui sau impune or cauza sau aproba că alții instituie sau impun alte creanțe, cereri sau
acțiuni împotriva Promotorului în legătură cu utilizarea Materialelor Candidatului;

8.

Părintele/Tutorele va despăgubi, apăra și proteja Promotorul de toate datoriile și pierderile, inclusiv, fără limitare, taxe
legale rezonabile rezultate din sau în legătură cu această Degrevare; și

9.

Această Degrevare va fi supusă legilor României.

ACCEPTAT ȘI CONVENIT:
Semnat de Părinte/Tutore:

Datat:

Semnat:
Datat:
Pentru și în numele Turner Broadcasting System Europe Limited
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