
 

 ةتصريح بالموافق

 

 بموجب هذا المستند نسمح بنشر الصور أو األفالم أو الملفات الصوتية التي يظهر أو ُيسمع فيها 

 ___________________________________________ )مشارك*في المشروع(

 __________________________________________________ في إطار مشروع

 Kulturrucksackأو األعمال التي يظهر أو ُيسمع فيها المشارك. على أن يتم ذلك فقط ألسباب غير تجارية مرتبطة ببرنامج "

NRW / حقيبة ظهر ثقافية بنورد راين ڨيستفالن( ومدينة/ دائرة( "

 _________________ .اتحاد____________________________

 

النشر والنسخ وحق النشر العلني للصور / األفالم/  ، على وجه الخصوص -مقيد بزمان أو مكان ير الغ - التصريح بالموافقهيشمل 

الملفات الصوتية في الصحافة، والتلفزيون، والراديو، واإلنترنت )بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي مثل فيسبوك(، وعلى 

 Kulturrucksacks( ووسائل الدعاية واإلعالن والمواد المقدمة في برنامج DVDتسجيل الصور أو الصوت )أسطوانات  وسائط

NRW  حقيبة ظهر ثقافية بنورد راين ڨيستفالن( أو مدينة/دائرة/اتحاد_______________________________ )مثل(

حق النشر العلني لألعمال، وحق معالجتها أو االستفادة منها  تصريح ،ن الوعالوة على ذلك، يتضمالكتيبات، والالفتات، والبطاقات(. 

 بطرق أخرى غير تجارية.

 ونحن على علم بأننا لن نحصل على أي مبالغ مالية مقابل نشر المواد وأنه ليس من الممكن دائًما ذكر أسماء المشاركين. 

 

 المكان والتاريخ:

 

  ________________________________________الشخص المذكور )توقيع(: 

 

 :الممثالت القانونيات/ينالقانوني ينالممثلجميع 

االسم: 

___________________________________________________________________ 

      

 ______________________________________________________________ التوقيع:

      

 االتصال )لالستفسارات(:بيانات 

  



 

  التأكد من وجود تصريحات بالموافقة

بنشر الصور أو الملفات الصوتية أو مقاطع  حقوق االنتفاعكافة المشاركين وأولياء األمور/والممثل*ة القانوني*ة يمتلكون أيًضا 
 الخاصة بمشروعالفيديو 

      _______________________________________________ 

 

 __________________________________________________  يرجى تقديمه لدى: 

 (Kulturrucksack)متعهد/ة برنامج 

 

الصور أو الملفات الصوتية أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمشروع المذكور  على والشباب وأعمالهم ُيسمع األطفال يظهر/ بأنأتعهد 

 أعاله،

التي أُرسلها إلى مدينة/ دائرة/ اتحاد____________________________________ / أو البرنامج المحلي  

Kulturrucksack NRW  حقيبة ظهر ثقافية بنورد راين ڨيستفالن( أو التي أنشرها على الصفحة الرئيسية لموقع(

www.kulturrucksack.nrw.de ، سواء من المشاركين أنفسهم أو من الوالدين /  ، بالنشر موافقةكان متوفًرا لديَّ  إذا فقط إالا

 .الممثل*ة القانوني*ة

 .حسب الطلبالنماذج الفردية  عرضيمكن 

 

 يما يتعلق بالمادة المصورة:ف

 الُمصِور*ة _________________________□   أنا ُملتقِط*ة الصور □ 

 

أتعهد بأن تكون المادة المقدمة مسموح التصرف فيها بحرية وغير خاضعة لحقوق طرف ثالث. في حالة مقاضاة مدينة / دائرة / 

بسبب انتهاك حقوق النشر أو الحقوق  Kulturrucksack NRWاتحاد _________________________ أو برنامج 

 الشخصية، أعفيهم من أي حقوق لطرف ثالث.

 

 __________________________________________________ اسم مدير*ة المشروع:

 __________________________________________________  :قديممكان الت

 __________________________________________________  مدة المشروع:

 

 __________________________________________________  :المكان والتاريخ

 

 __________________________________________________ توقيع مدير*ة المشروع: 

لمتعهدي برنامج التأكيد بشكل جماعي من خالل هذه الصفحة يمكن 

Kulturrucksack  الخاصة بالمشاركين  التصريحات بالموافقة،كافة أن

  أي مشروع.إدارة  وأولياء األمور متوفرة لدى
 

)طالع الصفحة السابقة( لدى إدارة النماذج الفردية وبالتالي يمكن أن تظل 

على هذا  Kulturrucksackمتعهدو برنامج المشروع؛ فيما يحصل 

 " فقط. التأكيد المجمع"


