Zvukové studio Hudební fakulty AMU
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1
tel: +420234244168
e-mail: zuzana.ognjenovicova@hamu.cz
http://www.hamu.cz/zvuk
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984

kód akce: ....................

zvuk. režie: .................

OBJEDNÁVKA NAHRÁVKY PRO STUDIJNÍ ÚČELY
Nahrávka koncertu
Nahrávka soutěžního snímku
Nahrávka demo snímku

Ladění klavíru
Asistence ladiče

Jméno: ....................................................................... Obor: ..............................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................
Fakturační adresa: ..............................................................................................................................
Telefon: ......................................................................
E-mail: ......................................................................

Datum konání: ....................... Hodina: ................. Sál: ..................................................................
Program: ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
V Praze dne: ............................................................... Podpis: .............................................................
Objednávku přijal/la:
Storno objednávky dne: ............................................. Podpis: .............................................................
Poplatek za natáčení je stanoven dle platného ceníku Zvukového studia.

Souhlasím s těmito podmínkami pořizování zvukových záznamů pro posluchače HAMU:
a) Na základě rozhodnutí vedení fakulty ze dne 1.4.1991 jsou veškeré služby Zvukového studia,
které nesouvisejí s přímým plněním studijních povinností, poskytovány za úhradu.
b) Zvukové studio poskytne slevu na pořízení nahrávky pouze za předpokladu nekomerčního
využití nahrávky.
c) Nahrávku je možno kopírovat pro osobní potřebu, používat jako soutěžní snímek nebo demo
snímek pro koncertní agenturu, nelze ji však poskytovat třetí osobě za úhradu, veřejně šířit
rozhlasovým či televizním vysíláním, distribucí na kazetách, CD, či jiných nosičích bez
výslovného souhlasu výrobce, tj. Zvukového studia.
d) Posluchač uhradí poplatek před převzetím nahrávky a obdrží doklad o zaplacení.
e) Při předpokládaném komerčním využití uzavře Zvukové studio s posluchačem smlouvu dle
platných předpisů. Výše poplatku se v tomto případě opět řídí platným ceníkem služeb Zvukového studia HAMU.
Upozornění:
Originální záznam bude (pokud není dohodnuto jinak) po 2 měsících od pořízení nahrávky
smazán! A to bez ohledu, zda byla nahrávka vyzvednuta.

Prohlášení o ochraně autorských práv

Prohlašuji, že výše uvedený zvukový snímek nebude bez souhlasu interpretů, vydavatelství HAMU
a Zvukového studia HAMU v Praze (podle § 13 odst. 2 a § 45 odst. 2 Zákona č. 35/1965 Sb.
o ochraně autorských práv) vysílán v rozhlase, televizi, nebude rozmnožován pro jinou než vlastní
osobní potřebu a ani nebude určen k veřejnému přednesu.
Jsem si vědom všech důsledků vyplývajících z porušení tohoto zákona.

V Praze dne: .............................................

Podpis: .......................................................

