
 

MODEL RELEASE  

 http://nicubunu.ro/   

I, ___________________________ (model) assert that I am over the age of majority and have 
the right to contract in my own name and hereby give permission to Nicu Buculei (the 
Photographer),  his assigns, licensees, and legal  representatives the irrevocable right to 
use, re-use, publish, and republish photographic portraits or pictures of me or in which I 
may be included intact or in part, composite or distorted in character or form, or derivative 
works, without restriction as to changes or transformations, in conjunction with my own or 
a fictitious name, made through any and all media now or hereafter known for illustration, 
art, promotion, advertising, trade, exhibition, or any other lawful purposes, and I waive any 
right  to  inspect  or  approve  the  photograph(s)  or  finished  version(s)  incorporating  the 
photograph(s). 

Name: 

Signature:

Date: 

I,  Nicu Buculei (the photographer) hereby give permission to the  model  to use and 
publish photographic portraits or pictures of me or in which I may be included intact or in 
part, for his/her legal promotion as long as the photographer copyright is clearly presented 
in association with the image.

Semnatura:

Photographer: Nicu Buculei  -  Model Release Form

 

FORMULAR PUBLICARE  

 http://nicubunu.ro/   

Eu, ___________________________ (model) declar că am vîrsta majoratului și am dreptul de a 
semna contracte în nume propriu și prin prezenta îi acord permisiune lui  Nicu Buculei 
(fotograf),  împuterniciților  săi,  licențiaților  și  reprezentanților  legali,  dreptul  legal  și 
irevocabil de a folosi, refolosi, publica și republica portrete fotografice sau imagini ale mele 
sau în care eu pot apărea integral sau parțial, compuse sau distorsionate în caracter sau 
formă  ori  lucrări  derivative,  fără  restricții  privind  modificările  sau  transformările,  în 
conjuncție cu numele meu sau alt nume fictiv, făcute in orice mediu cunsocut acum sau 
viitor,  pentru  ilustrație,  artă,  promovare,  advertising,  comerț,  expunere  sau  orice  alte 
scopuri legale și renunț la drepturile de a inspecta sau aproba fotografia/fotografiile sau 
versiunile finale ce conțin fotografia/fotografiile. 

Nume: 

Semnătura:

Data: 

Prin prezenta, subsemnatul Nicu Buculei (fotograf) acord modelului permisiunea de a 
folosi și publica portrete fotografice sau imagini in care modelul poate fi inclus integral sau 
parțial, pentru promovarea legală a modelului, atîta timp cît dreptul de autor al fotografului 
este prezentat, foarte clar, împreună cu imaginea.

Semnătura:

Fotografr: Nicu Buculei  -  Formular Publicare Modele


