SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SVOLENÍ
uzavřená mezi
CORE PRODUCTION a.s.
se sídlem Korunní 1030/ 32, 120 00 Praha 2, IČO: 27576272, DIČ: CZ27576272
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10922
jíž zastupuje Kateřina Jarošová, (dále jen „Producent“)
a
účinkujícím
Příjmení a jméno
Rodné číslo
Adresa
zastoupený zákonným zástupcem
Příjmení a jméno
Datum narození

.

.

Adresa
(dále jen „Účinkující“)

Projekt: casting pro televizní pořad s pracovním názvem „MODELSTORY“ zamýšleného k vysílání v programech FTV Prima, spol. s r. o.
Účinkující udílí tímto Producentovi bezúplatně svolení k pořízení zvukového, obrazového či zvukově obrazového záznamu jeho vystoupení v rámci Projektu (dále jen „záznam“) a k
časově a územně neomezenému použití záznamu nebo jeho libovolných částí a fotografií pořízených při pořizování záznamu, a to libovolnou technologií a v neomezeném počtu
použití, zejména takto:
•
zařadit záznam do jiného díla, zejména audiovizuálního díla – výše uvedeného pořadu, střihových pořadů, upoutávek, jakož i jiných děl,
•
dílo vytvořené s použitím záznamu sdělovat veřejnosti vysíláním terestricky, satelitem, kabelovými rozvody a jeho přenosem, a to vcelku nebo po částech s vloženými
reklamními bloky, provozovat na veřejnosti, zpřístupňovat počítačovou nebo obdobnou sítí,
•
dílo vytvořené s použitím záznamu rozmnožovat a tyto rozmnoženiny rozšiřovat všemi způsoby (tj. zejména prodávat, darovat, půjčovat, pronajímat),
•
použít záznam a fotografie pořízené při realizaci Projektu pro účely propagace pořadu a programů FTV Prima, spol. s r. o.,
•
zařadit obrazovou či přepsanou zvukovou složku záznamu a fotografie pořízené při realizaci Projektu do periodických a neperiodických publikací, tyto publikace rozmnožovat a rozšiřovat všemi způsoby.
Oprávnění k použití záznamu a fotografií pořízených při natáčení uvedená shora je Producent oprávněn postoupit třetím osobám a udělit jim svolení k dalšímu postoupení nabytých
oprávnění.
Účinkující prohlašuje a potvrzuje, že:
•
pořízení a užití záznamů dle této smlouvy je sjednáno z jeho iniciativy a z jeho zájmu účastnit se realizace Projektu;
•
byl předem ze strany Producenta detailně seznámen s podmínkami poskytnutí svolení k pořízení a užití záznamů dle smlouvy, a že užití záznamů nesnižuje jeho důstojnost, vážnost, čest ani neohrožuje jeho soukromí;
•
si je vědom, že Producent nebo osoby odvozující svá oprávnění od něj vynaloží značné náklady k výrobě a užití Pořadu, pro něž je užití záznamů pořízených v souladu s
touto smlouvou nezbytné, a považuje tak uvedené za vážný důvod pro uzavření této smlouvy na dobu trvání autorskoprávní ochrany Pořadu.
Účinkující prohlašuje a potvrzuje, že:
•
pořízení a užití záznamů dle této smlouvy je sjednáno z jeho iniciativy a z jeho zájmu účastnit se realizace Projektu;
•
byl předem ze strany Producenta detailně seznámen s podmínkami poskytnutí svolení k pořízení a užití záznamů dle smlouvy, a že užití záznamů nesnižuje jeho důstojnost, vážnost, čest ani neohrožuje jeho soukromí;
•
si je vědom, že Producent nebo osoby odvozující svá oprávnění od něj vynaloží značné náklady k výrobě a užití Pořadu, pro něž je užití záznamů pořízených v souladu s
touto smlouvou nezbytné, a považuje tak uvedené za vážný důvod pro uzavření této smlouvy na dobu trvání autorskoprávní ochrany Pořadu.
Smluvní strany prohlašují, že při jednání o uzavření této smlouvy jim byly sděleny všechny pro ně relevantní a nezbytné skutkové a právní okolnosti tak, že se každá ze smluvních
stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platně tuto smlouvou, a aby byl každé ze smluvních stran zřejmý její zájem tuto smlouvou uzavřít. Smluvní strany stvrzují, že nebyla
učiněna žádná ústní vedlejší ujednání.
Zákonný zástupce prohlašuje a zaručuje, že pokud tak u Účinkujícího stanovuje zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (tj. Účinkující je mladší 15 let
nebo je starší 15 let a nemá ukončenou povinnou školní docházku), zajistí získání povolení k výkonu umělecké činnosti vydané příslušným úřadem práce v souladu s výše uvedeným zákonem, případně jiné svolení, a zavazuje se toto povolení předložit Producentovi nejpozději 5 dnů před započetím plnění smlouvy. Producent se zavazuje podmínky výkonu
činnosti stanovené povolením, resp. příslušnými právními předpisy respektovat

V Praze, 24.7.21015

za společnost CORE Production, a.s.
Kateřina Jarošová

V
Dne
Zavazuji se uvedené podmínky dodržet a poskytnout součinnost

Podpis zákonný zástupců Účinkujícího

Podpis Účinkující

