6.1 FI / WM___/ J

……………………………………
pieczątka firmy

Dyrekcja Okręgowa
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
w ....................................................
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ – JEDNORAZOWEJ
Wnosimy o udzielenie licencji na publiczne wykonywanie utworów chronionych przez Stowarzyszenie
Autorów ZAiKS podczas organizowanego jednorazowo przez naszą firmę:

! WM2
! WM3
! WE4
a.
b.
c.
d.

koncertu muzyki poważnej
festiwalu muzyki poważnej
innego wykonania muzyki poważnej

Powyższa impreza pod nazwą: ..........................................................................................................................
odbędzie się w dniu / dniach. .................................................................. o godz. .............................................
w sali / obiekcie / (nazwa i adres) ......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
wielkość (liczba miejsc) sali / obiektu ................................................................
ceny biletów ..............................................................
inne źródła finansowania imprezy................................

UWAGA! – do niniejszego wniosku załączam wykaz utworów które będą wykonywane podczas powyższej imprezy
/ wzór wykazu poniżej /

Dane dotyczące naszej firmy:
1. pełna nazwa firmy: ................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
2. status prawny: ! osoba fizyczna, ! osoba prawna, ! inny
3. siedziba firmy: powiat: ................................................ gmina: ..............................................
• kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu ..............................................................................
• adres zamieszkania właściciela firmy (dot. osoby fizycznej) :
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu ........................................................................
4. adres do korespondencji:
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. telefony ............................................... fax .............................................. e-mail ...............................................
6. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)..................................................
7. regon .....................................................................................
8. NIP .......................................................................................
9. konto bankowe .......................................………........................................................................................
10. osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu: funkcja ....................................................................................
imię i nazwisko ..................................................................................................................................................
11. do wniosku załączam kserokopię:

! zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
! odpis z KRS
! wypis z innego rejestru
Powyższe dane będą wykorzystywane przez ZAiKS tylko w celu wystawienia i realizacji umowy.

........................................ dn. .................................
…………………….………………………….
pieczęć i podpis
04.04.05

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, działając w imieniu twórców, których utwory chroni, apeluje do
organizatorów imprez o rzetelne, dokładne i czytelne wypełnianie WYKAZÓW UTWORÓW SŁOWNYCH,
MUZYCZNYCH, SŁOWNO-MUZYCZNYCH. Wykazy stanowią podstawę rozliczenia wynagrodzenia,
uzyskanego od organizatora imprezy, pomiędzy twórców wykonywanych i odtwarzanych utworów.
Pominięcie w wykazie jakiegokolwiek utworu stanowi naruszenie praw twórców, postanowień umowy
licencyjnej oraz rodzi skutki prawne przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Organizatorzy swoim podpisem potwierdzają rzetelność danych wyszczególnionych w wykazach.

WYKAZ UTWORÓW SŁOWNYCH, MUZYCZNYCH,
SŁOWNO-MUZYCZNYCH
które zostaną wykonane podczas n/w imprezy
Nazwa imprezy .............................................................................................................
Nazwa miejscowości.........................................................................................................
Nazwa obiektu / sali ....................................................................................................................

Raport nr

.................................................

Wpływ zł

.................................................

Nr przelewu

.................................................

Inspektorat nr .................................................
Nr umowy

.................................................

Data wpływu.....................................

podpis i pieczątka
inspektora ZAiKS

WYPEŁNIA ZAiKS

Dane organizatora ........................................................................................................................
Data lub okres organizowania imprez/y........................................................................................
UWAGA: Wypełnić należy pismem drukowanym lub na maszynie.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tytuł utworu

Nazwisko i imię
kompozytora

Nazwisko i imię autora tekstu
(choreografii, opracowania, tłumacz.)

L.p.

Tytuł utworu

Nazwisko i imię
kompozytora

Nazwisko i imię autora tekstu
(choreografii, opracowania, tłumacz.)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

pieczątka organizatora imprez/y

podpis i pieczątka osoby wypełniającej wykaz
(w przypadku braku pieczątki –
czytelny podpis i nr dowodu osobistego)

