
ФОРМУЛЯР 
на участника в Националния конкурс "Космосът –  

настояще и бъдеще на човечеството" 
1. Име, презиме и фамилия:  

     

2. Роден на:  в:  

    

3. Адрес за кореспонденция: гр./с./  

 ул.  

   

4. Телефони, електронна поща, др.:  

  

   

5. Ученик в (у-ще, клас):  

   
  

6. Участие в направление на конкурса: 

 а) за идеи за научни и технически експерименти; 

 б) за космически модели и макети; 

 в) за графични произведения, създадени с помощта на  

компютър – рисунки, компютърни игри, 

анимация, уеб-базирани творби и други 

 г) за литературни творби; 

 д) за рисунки. 
   

7. Наименование на разработката:  

  

  

   

8. Научен ръководител или консултант (ако има такъв):  

  

   

9. Съавтори (ако има такива) - име и възраст:  

  

Забележка: Участниците в направленията за идеи за научни и технически 

експерименти и за космически модели и макети задължително прилагат 

описание или обяснителна записка за предложената конкурсна работа. 

ДАТА:   УЧАСТНИК:  

    /подпис/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИК 
 

Долуподписаният/ната ................................................................................................   

(име, презиме и фамилия) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен/на съм Фондация „Еврика“ да съхранява и обработва личните ми данни за срок от пет години, 

съгласно изискванията на нормативната уредба за защита на личните данни, които предоставям във 

връзка с участието ми в Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ на 

Фондация „Еврика“. 

Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

С настоящата декларация заявявам своето съгласие, че:  

   личните ми данни ще бъдат съхранявани и обработвани при спазване на разпоредбите на 

Общия регламент, относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на 

Европейския съюз и законодателството на Република България за защита на личните данни; 

   Проектите, с които участвам в конкурса няма да бъдат връщани; 

   С явяването за получаване на награда, като участник се съгласявам да бъда заснеман и 

материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е 

допълнително възнаграждение от страна на ОРГАНИЗАТОРА; 

   Предадените проекти може да бъдат сканирани, снимани, публикувани и използвани в различни 

издания, изложби, интернет страници, плакати и други некомерсиални материали, свързани с 

конкурса. 

  

Информирам съм, че тази декларация е неотменна част от формуляра за кандидатстване и се попълва 

задължително. При отсъствие на попълнена и подписана декларация, проектите на кандидатите няма да 

бъдат разглеждани и класирани. 

 

 

дата ......................                                        ДЕКЛАРАТОР:........................  

 

гр. .........................   

 

                                       

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ 
 

Долуподписаният/ната ................................................................................................   

(име, презиме и фамилия) 

 



Родител на ……………………………………………………………………………. 

                                                        (собствено и фамилно име на детето) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен/на съм Фондация „Еврика“ да съхранява и обработва личните данни на моето дете за срок от 

пет години, съгласно изискванията на нормативната уредба за защита на личните данни, които 

предоставям във връзка с участието му в Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на 

човечеството“ на Фондация „Еврика“. 

Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

С настоящата декларация заявявам своето съгласие, че:  

   личните данни на детето ми ще бъдат съхранявани и обработвани при спазване на разпоредбите 

на Общия регламент, относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на 

Европейския съюз и законодателството на Република България за защита на личните данни; 

   Проектите, с които детето ми участва в конкурса няма да бъдат връщани; 

   С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат 

заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото 

и да е допълнително възнаграждение от страна на ОРГАНИЗАТОРА; 

   Предадените проекти може да бъдат сканирани, снимани, публикувани и използвани в различни 

издания, свързани с изложби, интернет страници, плакати и други некомерсиални материали за 

целите на конкурса. 

 

Информирам съм, че тази декларация е неотменна част от формуляра за кандидатстване и се попълва 

задължително. При отсъствие на попълнена и подписана декларация, проектите на кандидатите няма да 

бъдат разглеждани и класирани. 

 

дата ......................                                        ДЕКЛАРАТОР:........................  

гр. .........................   
 


