Postoupení práv na materiály pro soutěž 48 Hour Film
Project
1. Níže podepsaná/podepsaný (já) trvale a za protiplnění, jehož přijetí a adekvátnost tímto bere na vědomí, souhlasí,
že poskytne níže uvedené materiály (souhrnně „materiály“) určené k začlenění a použití v souvislosti s filmem (dále jen
„filmem“),
který produkuje ______________________________________ (dále jen “Filmový tvůrce”) v rámci soutěže 48 Hour
Film Project v(e) ____________________ (město) kolem data________________ (datum)(dále jen „projektu“).
Následuje popis materiálu:

2.
Filmovému tvůrci a společnosti 48 Hour Film Project, Inc. (dále jen „48HFP“) (souhrnně „producentu“) tímto
neodvolatelně uděluji právo na zařazení materiálu a jakýchkoli jeho částí či obrazů v něm obsažených, ať už vcelku
nebo částečně, do filmu podle vlastního uvážení producenta a na jeho použití a využití (tak, jak je začleněn do filmu) ve
všech médiích, verzích a formách, ať už nyní známých nebo vynalezených později, ve všech jazycích, na celém světě,
na věčné časy, včetně, ovšem nikoli s omezením televize, internetu, DVD, knih, zboží a veškerého dodatečného
využití, a v jakékoli inzerci, reklamě či propagaci filmu, projektu, společnosti 48HFP a/nebo sponzora 48HFP a/nebo
projektu. Producent má právo materiál jakkoli změnit nebo upravit podle vlastního uvážení. Producent mě může za
tímto účelem podle vlastního uvážení zmínit v závěrečných titulcích filmu a/nebo jinak.
3.
Prohlašuji, že mám právo udělit producentu právo na použití materiálu bez nutnosti získání souhlasu třetí osoby
nebo subjektu a že tento materiál neporušuje autorská práva ani práva na zveřejnění, soukromí ani jiné právo jakékoli
fyzické či právnické osoby. Využití materiálu se tímto po producentovi nijak nevyžaduje. Souhlasím s poskytnutím
náhrady a odškodněním producenta či jakékoli osoby, jež působí pod jeho vedením, a jeho úředníků, ředitelů,
akcionářů, zaměstnanců, agentů či zástupců za veškeré závazky, ztráty, nároky, požadavky, náklady (včetně, avšak
nikoli s omezením, přiměřených poplatků za právní zastoupení) a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoli porušením či
údajným porušením kteréhokoli výše uvedeného prohlášení či smlouvy. Tímto souhlasím, že neuplatňuji žádný nárok
jakékoli povahy proti komukoli, kdo využije tímto udělené oprávnění. Beru na vědomí, že v případě jakéhokoli porušení
producentem či třetí stranou případná škoda způsobená mé osobě nebude nenapravitelná ani jinak mě nebude
dostatečně opravňovat k požadování nápravného či jiného spravedlivého odškodnění. Uznávám, že moje případná
práva a prostředky se budou v takovém případě přísně omezovat na případné právo peněžní kompenzace (ovšem
nikoli odvetné či následné) za škody v soudním řízení a že tímto nebudu mít ani právo zrušit či ukončit tuto smlouvu či
jakákoli práva producenta či držitelů nebo nabyvatelů jeho licence, ani právo vynutit si produkci, uvedení či jiné využití
filmu ani s tím související vedlejší či příbuzná práva, a že nemám ani právo ukončit své zde uvedené povinnosti z
důvodu takového porušení.
4.
Souhlasím, že včas zrealizuji a dodám (nebo zařídím včasné provedení a předání producentovi) jakékoli další
dokumenty, jež bude producent požadovat na důkaz svých práv. Tímto producenta nebo jím pověřenou osobu jmenuji
jako svého neodvolatelného zástupce s právem, nikoli však povinností připravit či dokončit všechny takové dokumenty
a zrealizovat je mým jménem nebo získat jejich realizaci jinými osobami.
5.
Kromě ostatních práv či nápravných prostředků bude producent oprávněn žádat nápravné soudní řízení v
případě jakéhokoli porušení mých dále uvedených prohlášení, záruk a smluv. Producent má právo svobodně převést a
postoupit tuto smlouvu a všechna zde uvedená práva a opravné prostředky nebo jejich část bez mého souhlasu. Tato
smlouva bude platná a závazná pro přidružené subjekty, nástupce, držitele licence, jmenované osoby, dědice a
zástupce obou smluvních stran. Tato smlouva předpokládá naprosté porozumění a shodu smluvních stran, pokud jde
o předmět této smlouvy, a lze ji změnit pouze písemně za podpisu zde uvedených smluvních stran.

Page 1 of 2

48 Hour Film Project Materials Release Form
6.
Filmovému tvůrci předávám výše uvedená práva s plným vědomím a pochopením, že mu mohou ve spojitosti
s nimi vzniknout značné náklady. Producent se může kdykoli rozhodnout, že materiály nepoužije; v tom případě nebude
žádná ze smluvních stran mít žádné zde uvedené závazky.

Agreed and Accepted:
Jméno:_________________________________________
Podpis:_________________________________________
Datum:__________________________________________
Telefon:_________________________________________
Adresa:_________________________________________
__________________________________________
Email:___________________________________________

Je-li podepsaná/podepsaný mladší 18 let:
Prohlašuji a zaručuji, že jsem rodič či zákonný zástupce nezletilé(ho), jejíž/jehož jméno je uvedeno výše, že jsem si přečetl
výše uvedenou smlouvu a souhlasím s ní a že souhlasím s jejím plněním mým dítětem/svěřencem. Tímto postoupené
smluvní strany na základě výše uvedené smlouvy a v souladu s ní osvobozuji od jakýchkoli nároků a/nebo soudního řízení
jakékoli povahy, které bych proti nim mohl mít. Tímto plně a bezpodmínečně zaručuji postoupení a zřeknutí se práv svého
dítěte/svěřence, jak je uvedeno výše.
Podpis rodiče či zákonného zástupce:_________________________________
Jméno tiskacím:
Adresa:

________________________________________________

_______________________________________
_________________________________________

Datum:

_____________________
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