pieczątka firmy

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Dyrekcja generalna
Wydział Licencji i Inkasa
ul. Hipoteczna 2
00-092 Warszawa

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ
Prosimy o udzielenie licencji na wystawienie przez nas utworu dramatycznego,
dramatyczno-muzycznego, choreograficznego, pantomimicznego*, do którego prawa
reprezentuje Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
* niepotrzebne skreślić
Dane dotyczące utworu
1. Tytuł utworu..............................................................................................................................
2. Tytuł oryginalny utworu zagranicznego...................................................................................
3. Rodzaj utworu
( np. dramat, opera, operetka, musical, balet, pantomima )..........................................................
4. Autor:
•

Utworu dramatycznego.................................................................................................................................

•

Libretta utworu dramatyczno-muzycznego lub muzyczno-choreograficznego.....................................

5. Autor przekładu.........................................................................................................................
6. Autor adaptacji lub opracowania..............................................................................................
•

Autor opracowania utworu dramatycznego..................................................................................................

•

Autor opracowania libretta z przystosowaniem do wyświetlania na tablicy

elektronicznej......................................................................................................................................................

7. Autor muzyki............................................................................................................................
•

Czas trwania..................................................................................................................................................

8. Autor choreografii....................................................................................................................
•

Czas trwania.................................................................................................................................................

9. Autor wstawek słownych (tekstów piosenek )..........................................................................
•

Liczba wstawek............................................................................................................................................

10. Reżyser....................................................................................................................................
11. Data premiery..........................................................................................................................
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12. Okres na jaki ma być udzielona licencja.................................................................................
13. Miejsce wystawienia i liczba miejsc na widowni...................................................................
14. Cena biletów...........................................................................................................................
15. Liczba przewidywanych przedstawień w okresie obowiązywania licencji............................
16. Przewidywane średnie wpływy brutto z jednego przedstawienia...........................................
17. Planowane występy gościnne TAK/NIE.................................................................................
18. Proponowana zaliczka ( w dewizach )....................................................................................
/Wypełnić w przypadku utworu autora zagranicznego/

Dane o naszej firmie
* dotyczy tych użytkowników, którzy po raz pierwszy występują z wnioskiem o zawarcie
umowy licencyjnej ( zgodę) lub zmieniły się dane
1. Pełna nazwa firmy: .........................................................................................................
2. Status prawny
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna
nie mająca osobowości
prawnej

3. Adres siedziby:
miejscowość, kod pocztowy .................................................................................
ulica, nr lokalu.......................................................................................................
4. Adres do korespondencji:
miejscowość, kod pocztowy .................................................................................
ulica, nr lokalu.......................................................................................................
5. Telefony ...........................................................................................................................
6. Fax ...................................................................................................................................
7. E-mail ..............................................................................................................................
8. PESEL (w wypadku osób fizycznych) ............................................................................
9. Regon ...............................................................................................................................
10. NIP ...................................................................................................................................
11. Konto bankowe ................................................................................................................
12. Osoba (y) uprawniona do reprezentacji firmy:
nazwisko i imię, funkcja ................................................................................................
........................................................................................................................................
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Do wniosku załączamy kserokopię:
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
wyciągu z Rejestru Handlowego
Po zawarciu umowy licencyjnej zobowiązujemy się niezwłocznie informować ZAiKS
o wszelkich zmianach powyższych danych.

.......................................dnia. ......................................
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pieczęć i podpis osoby
reprezentującej firmę

