Formularz Lokacja do filmu na 48HFP Warszawa
Data: …………..………………………,
Imię i Nazwisko Właściciela Lokacji: ………………………………………………………….……………..,
Adres Lokacji: ……………………………………………………………………….………….……………………..
1. Poświadczając niniejszym, że przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w Umowie następuje bez wynagrodzenia,
Właściciel/Administrator udziela zezwolenia …………………………………………………………..
(imię i nazwisko Team Leadera) i firmie 48 Hour Film Project, Inc., PO Box 40008,
Washington DC 20016 („48HFP”), a także ich odnośnym spółkom nadrzędnym,
zależnym i podmiotom powiązanym, licencjobiorcom, następcom i cesjonariuszom (dalej
zbiorczo zwanym „Stronami zwolnionymi”), na wkraczanie na teren, wykorzystanie
i dostęp do określonej powyżej Nieruchomości oraz jej zawartości i przyległości
(„Nieruchomość”) dla celów kręcenia i nagrywania określonych scen podczas realizacji
i w związku z realizacją obrazu filmowego („Film”) produkowanego przez Team Leadera
w ramach 48 Hour Film Project Warszawa, w dniach 16-18 września 2022 r. lub zbliżonym
terminie („Projekt”), a także dla celów związanych z jakimikolwiek nagraniami
zakulisowymi kręconymi, filmowanymi, nagrywanymi i/lub w inny sposób
produkowanymi przez 48HFP w ramach materiału dokumentującego Projekt
i realizowanymi w trakcie jego produkcji („Dokumentalny materiał filmowy”). Wszelkie
fizyczne rezultaty filmowania, nagrywania i wykonywania zdjęć w obrębie Nieruchomości
będą określane jako „Materiały”.
2. 48HFP i/lub Team Leader mogą umieszczać wszelkie niezbędne obiekty oraz sprzęt
w obrębie Nieruchomości i zobowiązują się do ich usunięcie po zakończeniu prac oraz
pozostawienia Nieruchomości w stanie nie gorszym niż ten, w jakim została im ona
przekazana. 48HFP i/lub Team Leader dołożą odpowiednich starań, aby zapobiec
spowodowaniu szkód w obrębie Nieruchomości.
3. Właściciel/Administrator nieodwołalnie przyznaje Team Leaderowi oraz 48HFP wszelkie
prawa jakiekolwiek rodzaju do Materiałów — włączając w to między innymi prawo do
wykorzystywania Materiałów na całym świecie, w dowolnym języku, dowolną liczbę razy,
bez ograniczeń czasowych, na dowolnym nośniku istniejącym obecnie lub mogącym
powstać w przyszłości — stworzonych podczas realizacji lub w związku z realizacją Filmu
i/lub Dokumentalnego materiału filmowego, 48HFP lub w inny sposób, a także
Materiałów stworzonych przy realizacji związanych z nimi celów reklamowych
i promocyjnych, a wszelkie prawa do Materiałów, włączając w to autorskie prawa
majątkowe, pozostają i pozostaną przy Team Leaderze i/lub 48HFP. Nie ograniczając
w żaden sposób powyższych postanowień, Team Leader i 48HFP posiadać będą
nieograniczone w czasie prawo do montażu, dubbingu, usuwania, dodawania lub
modyfikowania Materiałów w dowolny sposób, łączenia Materiałów z jakimkolwiek
innym materiałem i/lub włączenia ich do innego filmu i/lub Dokumentalnego materiału
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filmowego. Podpis właściciela/administratora na niniejszej Umowie złożony po produkcji
Materiałów będzie równoważny podpisowi, który Właściciel/Administrator złożyłby
w okresie poprzedzającym ich produkcję.
4. Właściciel/Administrator niniejszym zrzeka się wszelkich praw do kontrolowania lub
zatwierdzenia wyglądu Nieruchomości w Materiałach, a także sposobu ewentualnego
wykorzystania takiego wyglądu i/lub Materiałów. Właściciel/Administrator uznaje, że
Team Leader i/lub 48HFP będą polegać na niniejszym zezwoleniu oraz niniejszej Umowie,
potencjalne ponosząc znaczne koszty, i Właściciel/ Administrator niniejszym wyraża
zgodę na to, że ani on sam, ani jakikolwiek inny mieszkaniec, ani żadna inna strona
obecnie lub w okresie późniejszym mająca udział w Nieruchomości (zwane dalej zbiorczo
„Stronami zwalniającymi”), nie będzie mieć prawa do wystąpienia przeciwko wszystkim
Stronom zwolnionym, którejkolwiek z nich lub jakiejkolwiek innej stronie w związku
z produkcją (włączając w to między innymi naruszenie praw do nieruchomości lub
ruchomości i/lub naruszenie prywatności), lub wystąpienia przeciwko jakiemukolwiek
wykorzystaniu rzeczonych Materiałów, bez względu na to, czy wobec takiego
wykorzystania można wysunąć zarzut, iż jest ono w swojej istocie zniesławiające,
nieprawdziwe lub wymagające ocenzurowania. Nie ograniczając w żaden sposób
powyższych postanowień, żadna ze Stron zwalniających nie będzie uprawniona do
domagania się od Stron zwolnionych lub którejkolwiek z nich zabezpieczenia roszczeń
w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub innego środka zabezpieczającego w związku
z jakimkolwiek roszczeniem czy działaniem dowolnego rodzaju.
5. Niżej podpisany oświadcza, iż posiada wszelkie prawa i umocowanie do zawarcia niniejszej
Umowy i przyznania wynikających z niej praw. Żadne inne upoważnienie nie będzie
konieczne, aby umożliwić Team Leaderowi i/lub 48HFP wykorzystanie Nieruchomości do
celów określonych w niniejszej Umowie.
6. Team Leader i/lub 48HFP nie są zobowiązani do wykorzystania Nieruchomości lub
wyprodukowania Filmu i/lub Dokumentalnego materiału filmowego lub włączenia
Materiałów do Filmu i/lub Dokumentalnego materiału filmowego, na potrzeby których
powstały, lub też w żadnym innym celu. Niniejszy tekst stanowi całość umowy. Niniejsza
Umowa wiąże Właściciela/Administratora oraz osobistych przedstawicieli i/lub
wykonawców Właściciela/Administratora. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest
prawo obowiązujące w Dystrykcie Kolumbii Stanów Zjednoczonych.

Podpis: _________________________________
(Właściciela/Administratora lokacji)
Imię i nazwisko (drukowanymi literami): _____________________________
Adres: ______________________________________
Numer telefonu: ______________________________
E-mail: ______________________________________
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