נספח א' – הענקת רישיון שימוש בזכויות

אני מצהיר ומתחייב בפניכם כתנאי להשתתפותי בתחרות הקולנוע הקצר "אימפרואקשן:"7
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כי הנני הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסרט ו/או בכל חומר
אחר שהעברתי לידי אימפרו
הריני מצהיר כי הסרט המוזכר בסעיף שלעיל לא יתפרסם ו/או לא יעשה בו שימוש אחר
כלשהו עד ליום  15.09.2016ובכלל זה חשיפת הסרט באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת
אני מתחייב כי סרט זה אינו כולל חומרים ו/או תכנים בלתי חוקיים לרבות כזה שמהווה
הוצאת לשון הרע ו/או פוגע בפרטיותו של אדם ו/או חומר שיש בו כדי להפר זכויות של צד ג'
כלשהו ובכלל זה זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהוא
הנני נותן לאימפרו ומנהלו ה"ה אבי מלכה הרשאה מלאה להקרין את הסרט שלי בערב
ההקרנה בתחרות ,בהקרנות פתוחות בביה"ס ובאתר האינטרנט של אימפרו .כמו כן אני
מאשר להם לעשות שימוש בסרט שלי לצורכי יחסי ציבור של ערב ההקרנה בכללו ושל
התחרות בפרט לרבות הוצאת אנתולוגיה על גבי  DVDלשימוש שאינו מסחרי
ידוע לי שבהסכמתי לנוסח שבכתב התחייבות זה ובכפוף לתנאיו אני מעניק לאימפרו ומנהלו
ה" ה אבי מלכה רישיון להפיץ את הסרט שלי בארץ ובעולם כאשר רווחים עתידיים מהפצה
זו ,אם יהיו ,יתחלקו בין היוצרים ( )70%לבין אימפרו ( )30%כאשר לצורך חישוב הרווחים
יחושבו רק ההכנסות לאחר תשלום כל חובות יצירת הסרט
ידוע לי ואני מסכים לכך שלא תשולם לי כל תמורה שהיא ,בקשר עם הענקת הזכויות כאמור
במסמך זה לאימפרו ומנהלו ה"ה אבי מלכה או בקשר עם כל שימוש שיעשה בסרט ו/או בשמי
ו/או בתמונתי ו/או בדמותי ו/או בכל חומר אחר שאמסור לאימפרו בקשר עם התחרות
הריני מתחייב לשפות את אימפרו מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה שיוגשו כנגדה שעילתה בהפרת איזו מהתחייבויותיי המפורטות לעיל
אין ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן בקשר עם כל שימוש שיעשה על ידי
אימפרו ו/או כל גורם אחר במסגרת התחרות
ולראייה הריני מאשר כי ברור לי תוכן ומהות התחייבויותיי הנ"ל וכי אני מסכים להם מרצוני
הטוב והחופשי
מבלי לגרוע מהתחייבויותיי דלעיל ,אני מצהיר ,כי קראתי את התקנון התחרות ואני מאשר
ומסכים לכל האמור בו
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