.............................. dnia .....................r.
Ja: ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

zamieszkały(a) w .......................................... na ...................................................................
(miasto zamieszkania)

(ulica, nr domu / nr mieszkania)

tel. ................................................................, e-mail ............................................................
Oświadczam, że zgadzam się na darmowe zamieszczenie na utworów i publiczne ich udostępnianie:
NIE
w formacie muzycznym,
TAK
TAK
NIE
w formacie video,
NIE
w postaci tekstu,
TAK
TAK
NIE
w postaci zdjęć,
na:
NIE
stronie internetowej www.Hip-Hop.pl,
TAK
TAK
NIE
w publikacjach wydawanych lub firmowanych przez Hip-Hop.pl
Oświadczam, że poniższe
Albumy
Zdjęcia
Artykuły ,
Utwory
TAK
NIE
są moją intelektualną własnością
i posiadam do nich prawa majątkowe.
Nie będę z tytułu udostępniania tych utworów rościł żadnych pretensji ani roszczeń finansowych.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do
wystawienia niniejszego upoważnienia.

Utwory:

Posiadam upoważnienia następujących osób:

Czytelny podpis
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Instrukcja wypełniania formularza upoważnienia:
1. Należy wydrukować formularz zamieszczony na poprzedniej stronie.
2. Upoważnienie należy wypełnić w sposób czytelny, dane osobowe należy wpisać
literami drukowanymi.
3. W pierwszej linijce wpisujemy miasto i datę wystawienia upoważnienia.
4. W 3 kolejnych wierszach, górnej części upoważnienia należy wpisać imię i
nazwisko oraz dane adresowe i kontaktowe osoby, która wystawia upoważnienie.
W przypadku wystawienia upoważnienia przez instytucję należy wpisać dane
firmy.
NIE , należy zaznaczyć w danym
5. Jeżeli występują obok siebie kratki TAK
wierszu tylko jedną kratkę. W każdym wierszu z kratkami może występować tylko
jedno zakreślenie. Zakreśleń dokonujemy zaczerniając lub stawiają znak „X” w
kratce obok określonej opcji.
6. Jeżeli osoba wystawiająca jest autorem utworu i nikomu nie przekazała praw
majątkowych do utworów, którymi objęte jest niniejsze upoważnienie, należy
zaznaczyć kratkę TAK, przy opcji „są moją intelektualną własnością”.
7. W polu „Utwory” należy wypisać utwory, których upoważnienie dotyczy.
a) Jeżeli upoważnienie dotyczy pojedynczych utworów – należy wypisać tytuły
wszystkich utworów (muzycznych lub video).
b) W przypadku, gdy upoważnienie dotyczy teledysków i utworów audio,
należy przy każdym wymienionym utworze odnotować jakiej formy dotyczy
upoważnienie.
c) W przypadku upoważnienia na cały album, wystarczy wpisać nazwę
albumu.
d) W przypadku upoważnienia na zdjęcia, należy dokonać opisu zdjęć (ilość,
opis co znajduje się na zdjęciach).
e) W przypadku upoważnienia na tekst, należy wpisać tytuł oryginalny tekstu
oraz dokonać krótkiego opisu co znajduje się w tekście.
8. W polu „Posiadam upoważnienia następujących osób” należy wypisać imiona i
nazwiska osób, które współposiadają prawa majątkowe do utworów, którymi
objęte jest niniejsze upoważnienie.
9. W polu „Czytelny podpis” należy podpisać się w sposób czytelny (imię i
nazwisko). W przypadku podpisania upoważnienia przez wiele osób, każda z osób
wymienionych w punkcie „9” musi się podpisać. Jeżeli upoważnienie podpisane
jest zbiorowo, należy wpisać w danych adresowych dane jednej z osób
podpisujących upoważnienie.
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