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Thông tin               

Người tham gia  TÊN     HỌ 
   

               

    NHÓM, CHƯƠNG TRÌNH hoặc HOẠT ĐỘNG 
   

               

    SỐ ĐIỆN THOẠI    ĐỊA CHỈ EMAIL 
   
   

                

    ĐỊA CHỈ GỬI THƯ   THÀNH PHỐ  BANG  MÃ ZIP 

 

Vui lòng xem lại trước khi ký: 
 

Bằng việc ký tên bên dưới, tôi đồng ý được chụp ảnh, quay phim và/hoặc ghi âm bởi Solid Ground trong khi tham 
gia vào hoạt động được mô tả ở trên. Tôi hiểu rằng Solid Ground có thể sử dụng phương tiện này (hình ảnh, phim, 

đoạn ghi âm và/hoặc các phát biểu của tôi), toàn bộ hoặc một phần, làm tài liệu của Solid Ground ví dụ như:  

 các ấn phẩm in ấn (ví dụ tài liệu quảng cáo, tờ thông tin, v.v.)  trang mạng (www.solid-ground.org)  phim  
 blogs và các phương tiện truyền thông xã hội khác  bản đề nghị tài trợ  tài liệu quảng bá để hỗ trợ Solid 

Ground và các chương trình của Solid Ground (bao gồm các tài liệu của các nhà tài trợ có yêu cầu các hình ảnh về 

những người chúng tôi phục vụ) 
 

Tôi cũng hiểu rằng Solid Ground sẽ sở hữu tất cả các quyền của phương tiện truyền thông này và có thể chọn việc 

sử dụng và/hoặc công bố một vài, tất cả hoặc không phần nào của những phương tiện truyền thông này. Như tôi 

được biết, những điều tôi nói và làm trong phương tiện này sẽ không vi phạm các quyền của bất kỳ cá nhân hoặc 
công ty nào khác. Nếu tôi không muốn ảnh và/hoặc câu chuyện của tôi được sử dụng nữa, tôi đồng ý liên lạc với 

Điều phối viên Xuất bản của Solid Ground theo thông tin liên hệ được liệt kê ở trên.   
 

Vui lòng Lưu ý: Một khi được yêu cầu, Solid Ground sẽ không tạo thêm tài liệu mới có sử dụng phương tiện truyền 

thông của người tham gia – nhưng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng các tài liệu đã được in rồi cho đến khi 
chúng tôi có thể thay thế chúng. 

 
 

Người tham gia hoặc             

Chữ Ký của Người Lớn   HỌ TÊN       NGÀY 
 

 Solid Ground có thể in TÊN ĐẦY ĐỦ của chúng tôi              chỉ TÊN              chỉ BIỆT DANH 

 Chỉ sử dụng phương tiện của chúng tôi cho mục đích sau đây (sau đó xoá đi):      

 

                
 

 

Tên của Trẻ em dưới             

18 Tuổi     TÊN      TÊN 

(vui lòng in)    
                

TÊN      TÊN 

 

[VIETNAMESE]              
      TÊN      TÊN 


