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Заява Автора тексту 

 

1) Підтверджую, що текст мого особистого авторства під назвою 

…………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………..............................................................................................  

є повністю оригінальним і не порушує якихось прав третіх осіб. Володію необмеженим авторським правом 

(особистим і майновим) на текст, поданий до публікації в часописі „Religious and Sacred Poetry : An 

International Quarterly of Religion, Culture and Education”.  

2) Підтверджую, що вищезазначений текст не був раніше ніде опублікований якою-небудь мовою. 

3) Підтверджую, що вище названий текст зараз не поданий до будь-якого іншого видання іншого видавця.  

4) Підтверджую, що не подам вище вказаного тексту до іншого видавця, допоки не завершиться процес 

публікації в „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”.  

5) Висловлюю згоду на внесення необхідних змін у вище зазначений текст, які виникають із потреб 

редакційного опрацювання. 

6) Висловлюю згоду на безкоштовну публікацію вище вказаного тексту в „Religious and Sacred Poetry :  An 

International Quarterly of Religion, Culture and Education” в електронній формі на Інтернет сторінці і в 

друкованій формі, і з цим не пов’язані жодні фінансові розрахунки – мої особисті чи третіх осіб. 

7) Підтверджую, що видавничі умови публікації в названому часописі мені відомі і погоджуюся з ними.  

8) Згідно Закону від 29.08.1997 р. про захист персональних даних (Перелік Законів Республіки Польща, 1997, 

№ 133, пункт 883 із внесеними змінами) висловлюю згоду на опрацювання моїх персональних даних і 

адреси контактування з Редакцією в зв’язку із публікацією тексту. 

9) Погоджуюся на публікацію а) моєї офіційної адреси електронної пошти (e-mail), б) 

інформації про мою належність до інституції (установи) та інформації про адресу інституції 

(установи).  

 

……………………………………………................................................................................................................................

...................................... 
Повне ім’я  (імена) і прізвище Автора тексту, науковий ступінь, вчене звання, посада, повноваження 

(прошу заповнити виразними друкованими літерами) 

 

Адреса Автора для листування і телефон (лише для користування Редакції з науковою метою): 

Вулиця/проспект/площа ...................................................................... Номер будинку/квартири / ..... 

Поштовий індекс ........... Місто ................................ Район/область/oкруг .................................. 

Країна ......................................................................................................................................................... 

Адреса e-mail: .........................................................................Телефон: ........................................................ 

Місце роботи (назва Університету): ........................................................................................................................................... 
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