
 

 לכבוד
 רימון בית ספר למוסיקה

 

 ורישיון כתב הסכמה

 

_____, ____________________ שכתובתי_______ ___אני הח"מ )שם( ______________ ת"ז _____

 :ומתחייב כדלקמןמצהיר 

 במסגרת של בית ספר רימון. יםהנעשיצירה  /ע לי שאני משתתף בהפקה / פרויקט ידו .1

כל שאשתתף נעשו בהסכמתי הנני מצהיר בזאת כי צילומים והקלטות בהם אני משתתף ו/או אשתתף כ .2

 המלאה.

של רימון הו כלשרויקט פהשתתפותי בבמסגרת מהיצירות או בחלק זכויות יוצרים ביצירות במידה ויש לי  .3

  הן נשארות בבעלותי.

, טותלכל הצילומים, ההקהנני נותן בזאת לרימון זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן ובמקום וללא תמורה ב .4

לצורכי חינוך, לימוד, מחקר, אוסף תי במסגרת של רימון בהם השתתפאו העבודות /יצירות וההפקות, ה

 .רימון, פרסום, הסברה , שיווק ויחסי ציבור

ו הפקות לצרכים כמפורט לעיל א/צילומים, הקלטות, יצירות, עבודות ויה רשאי לעשות שימוש ברימון יה .5

בכל אמצעי המדיה לרבות מדיה חברתית, אינטרנט ויוטיוב, הכל על פי שיקול דעתו ללא צורך בקבלת 

 אישורים או הסכמה מיוחדים ממני.

ורם שת תשלום, רווח, תמלוג ו/או כל סכום שהוא כלפי בית הספר ו/או מכל געל כל דריהנני מוותר בזאת  .6

או יתקשר בית הספר בקשר ליצירות על כל סוגיהן, בהם אשתתף במסגרת רימון לרבות עימו התקשר 

במסגרת המופעים של רימון בתחומי בית הספר ומחוצה לו, וכן הנני פוטר את רימון מתשלום כלשהו 

 שימוש ביצירה/הפקה/עבודה ו/או ביצוע שלה שנעשה במסגרת רימון )חי או מוקלט( ו''ם עקבלאק

אין ולא תהיה לי כלפי בית הספר ו/או כל מי מטעמו, כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין כי אני מצהיר  .7

נטלתי חלק צירותיי, ו/או הפקות בהן השתתפתי ואו סוג הקשורה במישרין או בעקיפים לעבודותיי, לי

 ובכלל זה טענה בגיל השימוש ו/או אי שימוש בהפקה או ביצירה רימון. במסגרת

חומרים המצולמים, אופן ו לי כל דרישות ותביעות מכל סוג שהוא לגבי תוכן ומהות האין לי ולא יהי .8

 טות.ם וכן לגבי ההקלעריכתם ושיבוצם באמצעי המדיה השוני

 
 ,ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי, הבנתי והסכמתי לאמור במסמך זה לעיל

 
 

 חתימה: _________________
 

 שם החותם:______________
 

 תאריך: _________________


