ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ‐ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας με τίτλο

που οργανώνει για 5η συνεχή χρονιά και έχει αναλάβει μεταξύ άλλων, το έργο της καταγραφής μέρους ή ολόκληρων εκδηλώσεων,
με τη συλλογή φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκοπήσεων, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση του έργου και των υπηρεσιών της
Βιβλιοθήκης.
Η από μέρους μας χρήση αυτού του υλικού θα γίνει στο πνεύμα αυτού του στόχου και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς
λόγους.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την συνεισφορά σας στη διαρκή προσπάθεια μας για την ανάδειξη της αξίας της βιβλιοθήκης μας στην τοπική
κοινωνία.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ Α ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ Β‐1, Β‐2,
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ.

Α
ΟΝΟΜΑ
(το όνομα του ατόμου που θα φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
(τόπος φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης)

ΗΛΙΚΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(εάν είναι κάτω των 18 ετών)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Συμφωνώ να βιντεοσκοπηθώ, να φωτογραφηθώ ή να καταγραφώ από οποιοδήποτε άλλο μέσο της Αιαντείου Δημόσιας
Βιβλιοθήκης Αταλάντης ή συνεργατών της στην τοποθεσία που αναφέρεται παραπάνω. Επίσης συμφωνώ στα παρακάτω:
Η Βιβλιοθήκη και οι συνεργάτες της μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τμήμα της βιντεοσκόπησής μου, ή των
φωτογραφιών μου, στο εξής αναφερόμενα ως «ΥΛΙΚΟ», που θα προετοιμάζεται από τη Βιβλιοθήκη ή τους συνεργάτες της,
καθώς και οποιαδήποτε υλικό που θα παρέχω στη βιβλιοθήκη (ως προϊόν εργαστηρίων‐δράσεων, όπως ζωγραφιές,
κατασκευές κ.λ.π.).
Η Βιβλιοθήκη δικαιούται να χρησιμοποιήσει το Υλικό για αναπαραγωγή, δημοσίευση ή έκδοση και δεν υποχρεούται να
καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο.
Για το υλικό που δημιουργούν η Βιβλιοθήκη και οι συνεργάτες της, αποκλειστικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων
θα είναι η Βιβλιοθήκη.
Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να επιτρέψει σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το Υλικό, ώστε να προωθήσει τις δράσεις της.
Αυτό το έγγραφο είναι η εξ ολοκλήρου συμφωνία μεταξύ εμού και της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης στο θέμα
Αυτό και τηρείται και από τους δύο συμβαλλόμενους.
Δεν θα ανακαλέσω, δεν θα ακυρώσω ούτε θα κάνω αλλαγές σε οποιαδήποτε τμήμα αυτού του εγγράφου.

Β1

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
Εγώ ο ίδιος έχω διαβάσει και κατανοήσει το κείμενο αυτό.
Υπογραφή ______________________Ημερομηνία_____________
Διεύθυνση ________________________

Β2

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18ΕΤΩΝ,
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ:
1.‐Είμαι ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ατόμου και συμφωνώ ότι δεσμευόμαστε και οι δύο από αυτό το κείμενο.

Υπογραφή __________________________________________Ημερ/νία_____________________________________________
Όνομα __________________________________________________________________________________________________
Διεύθυνση _______________________________________________________________________________________________

