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Form na Ipapalabas sa Media 
Para sa paglalabas ng mga larawan, impormasyon at mga may kaugnayang materyales 
 

Kalahok               

Impormasyon  PANGALAN    APELYIDO 
   

               

    GRUPO, PROGRAMA O AKTIBIDAD 
   

               

    # NG TELEPONO   EMAIL ADDRESS 
   
   

                

    ADDRESS SA KOREO   LUNGSOD ESTADO  ZIP 
 

Pakisuriin bago lagdaan: 
 

Sa paglagda sa ibaba, ako ay sumasang-ayon na makuhanan ng larawan,ma- videotape at/o mai-record ng Solid 

Ground habang lumalahok sa aktibidad na inilarawan sa itaas. Nauunawaan ko na maaaring gamitin ng Solid 
Ground ang media na ito(mga larawan, videotape, mga recording at/o ang aking mga pahayag), sa kabuuan o 

bahagi, sa mga materyales ng Solid Ground tulad ng:  nakalimbag na mga lathalain (halimbawa: mga polyeto, 
mga newsletter, at iba pa)  website (www.solid-ground.org)  mga video  mga blog at iba pang social media  

 mga panukala sa grant  mga pantaguyod na materyales na sumusuporta sa Solid Ground at mga programa nito 

(kabilang ang mga materyales ng mga nagpondo na hihiling ng mga larawan ng mga taong aming pinaglilingkuran) 
 

Nauunawaan ko rin na ang Solid Ground ang magmamay-ari ng lahat ng mga karapatan sa media na ito at 

maaaring piliin na gamitin at/o ilathala ang ilan, ang lahat o wala sa mga ito. Sa pagkakaalam ko, ang sinasabi ko 

at gagawin sa media na ito ay hindi lalabag sa mga karapatan ng anumang iba pang mga tao o kumpanya. Kung 

hindi ko na gustong ipagamit ang aking mga larawan at/o kwento ,sumasang-ayon ako na makikipag-unayan sa 

Solid Ground Publications Coordinator sa impormasyon na nakalista sa itaas.   
 

Mangyaring Tandaan: Kapang hiniling,ang Solid Ground ay hindi lilikha ng mga bagong materyales gamit ang 
media ng mga kalahok – ngunit maaari naming patuloy na gamitin ang mga materyales na nakalimbag na 

hanggang makagawa kami ng mga kapalit. 
 

Kalahok o               

Lagda ng Matanda  BUONG PANGALAN      PETSA 
 

 Maaaring ilimbag ng Solid Ground ang aming MGA BUONG PANGALAN              

 MGA UNANG PANGALAN lamang              MGA SAGISAG-PANULAT lamang 

 Gamitin lamang ang aming mga media para sa sumusunod na layunin (pagkatapos ay tanggalin):    

 

                

 
 

 

Mga bata sa ilalim ng             

18 Taong Gulang    PANGALAN     PANGALAN  

(Pakilimbag) 
                

PANGALAN     PANGALAN 

 

[TAGALOG]              
      PANGALAN     PANGALAN 


