הסכם צלמים  -דוגמנית
א .ההצהרות במבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
ב .כל האמור בלשון נקבה או ההיפך חל על שני המינים
ג .המצולם מצהיר ומאשר בזאת:
 .1הוא מסכים להצטלם מרצונו הטוב והחופשי.
 .2הוא מסכים כי הצילומים יהיו בבעלותו הבלעדית של הצלם וכי כל הזכויות על הצילומים יהיו והינם של
הצלם.
 .3הוא מסכים שצילומים אלה ישמשו למטרות אמנותיות ,בתערוכות של צילומים אמנותיים בארץ
ובחו"ל ,בפרסום קטלוגים וספרי אמנות ופרסומים שונים לצילום אמנותי ,כולל שימוש אינטרנטי
באתרים באוריינטציה אומנותית וכן בכל פרסום אשר ישמש את מארגני התערוכות ולצורך פרסום
לתערוכה כמו עיתונות קטלוגים וירחונים העוסקים בנושאי צילום בלבד.
 .4הוא מסכים כי הצלם יהיה רשאי להעביר את הצילומים ואת הזכויות בהם לצדדים שלישיים לפי שיקול
דעתו בלבד.
 .5הוא מסכים כי הצלם יהיה מוגבל בשימו ש בצילומים לשימוש מסחרי וכל מקום שאינו קשור לתחום
האומנות והבמה לצילום אומנותי .אין לעשות שימוש בתמונות כמסר העלול לפגוע בשם הטוב של
סטודיו הראל ושל הדוגמנית.
 .6כל מסירה ,מכירה ,העתקה של תמונה ו/או זכויות על תמונה לגורם שלישי מחייב את הגורם השלישי
בחתימת חוזה זה וכל סעיף בחוזה הנ"ל תקף לגביו.
באם הצלם מעביר תמונה ו/או זכויות על תמונה לגורם שלישי מבלי לכבד את הסעיף הנ"ל יהיו גם
הצלם וגם הגוף שקיבל את התמונה ו/או הזכויות על התמונה חשופים לתביעה משפטית בגין הפרת
חוזה זה.
 .7כל תצלום הכולל את פני יה וראשה של הדוגמנית ומערב עירום חלקי ו/או מלא חייב לקבל אישור
מהדוגמנית לפני השימוש בו ברשתות אינטרנט חברתיות על כל סוגיהן (כדוגמת :פייסבוק ,טוויטר
וכדומה).
 . 8הוא מסכים שצילומים אלה ישמשו את סטודיו הראל למטרות פרסום של המקום ומסגרת הלימוד בו.
ד .במקרה של מצולם מתחת לגיל  18יחתום מטה הורהו ו/או האפוטרופוס החוקי לו ויחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים
המחויבים.

כל האמור בהסכם זה מובן ומוסכם בין הצדדים.
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