बाल चलचचत्र समाज अनम
ु ति फारम
यो चलचचत्रमा प्रत्येक बालक वा बाललकाको सहभाचििाका लाचि मञ्जरु ी दिनका लाचि योििानकिााहरूको अनुमति
भएको फारम धेरै महत्वपर्
ु ा हुन्छ। यो फारम बबना हामी चलचचत्रको प्रिर्ान िना, बाल चलचचत्र समाजको वेबसाइटमा
राख्न, र बाल चलचचत्र उत्सवमा समावेर् िराउन सक्िै नौँ।
चलचचत्र तनमाार् कायार्ाला र्ुरू हुनु भन्िा अिाडि यो फारम भरे र हस्िाक्षर िरे र टोली नेिालाई दिनुहोला।
योििानकिााको नाम __________________________________________________
(“िपाईँको नाम”)
चलचचत्र(हरू)को र्ीर्ाक _________________________________________________
(“पररयोजनाको नाम”)
चलचचत्र पररयोजनामा िपाईँको भूलमकााः जस्िै अलभनेिा, तनिे र्क ________________________
(“योििान”)
बाल चलचचत्र समाजसँि लमलेर पररयोजना सञ्चालन िरररहे को कम्पनी ______________

___

(“कम्पनी”)
यदि िपाईँको उमेर १८ वर्ा भन्िा कम छ भने िपाईँले िपाईँको बाबु, आमा, अथवा कानुनी अलभभावकलाई यो
फारममा हस्िाक्षर िना लिाउनु पछा ।
[योििानकिााको नाम] ले यो सम्झौिा िना लािेकोमा मेरो मञ्जरु ी छ र यो उनको दहिको लाचि हो
भन्ने कुरा म स्वीकार ििा छु।
बाबु, आमा, अथवा कानुनी अभििावकको हस्ताक्षर ………………………… भमतत ……………………
यदि िपाईँको उमेर १८ वर्ा वा त्यो भन्िा बदि छ भने िल हस्िाक्षर िनुह
ा ोला।
यो पररयोजनामा मैले योििान दिने र सहभािी हुने कुरामा कम्पनीले स्वीकृति जनाएको अवस्थामा, यो सामग्रीको
ववर्य र प्रकृति मलाई पर्
ू ा रूपमा बुझाइएको छ, र िलका र्िा पुरा भएको खण्िमा म यो पररयोजनामा मेरो योििान
र सहभाचििाको छायाँकन र ररकडिाङ िना मञ्जुरी दिन्छु।
योगदानकतााको हस्ताक्षर ………..……………………………………………भमतत ……………………….
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र्िाहरू
१. मेरो योििानको प्रतिललपी अचधकार (यदि भएमा), र मेरो योििान सम्बन्धी अरू सबै अचधकार यो
कम्पनीमा तनहीि िररएको छ (र भववष्यको प्रतिललवप अचधकारका लाचि विामानमा यो अचधकार
कम्पनीमा तनहीि िना आवश्यक हिसम्म यसले काम िनेछ) र यो कम्पनीले मेरो योििान रहे को
पररयोजना वा त्यसको कुनै पतन अंर्लाई उसले चाहेको िरीकामा तनवााध रूपमा प्रयोि िना पाउनेमा
मेरो स्वीकृति छ। त्यसै अनुरूप, मेरो योििान वा मेरो योििान रहे को पररयोजना कुनै पतन स्वरूपमा,
कुनै पतन माध्यम र िरीकाले प्रतिललपी अचधकारको अवधी रहे सम्म यो ब्रह्माण्िभरी प्रिर्ान वा
उपयोि (त्यस्िो उपयोि अन्ििाि कुनै पतन अचधनस्थ अचधकारको प्रयोि पतन पनेछ) िना पाइनेछ र
त्यसपतछ अनन्िकालसम्मका लाचि नवीकरर् र ववस्िार िना पाइनेछ।
२. यो पररयोजनासँि सम्बन्न्धि मसँि भएको अथवा मैले भववष्यमा प्राप्ि िना सक्ने 'कवपराइट
डिजाइन्स एण्ि पेटेन्टस ् एक्ट १९८८' को खण्ि ७७ र खण्ि ८० अन्ििािको "सजाकको नैतिक
अचधकार" भतनएको अचधकार म आजबाट त्याि ििा छु।
३. कम्पनीले मेरो थप अनुमति बबना पररयोजनाको ववज्ञापन, प्रचार प्रसार, वविरर् र प्रयोिका लाचि
वा/र कम्पनीको ववज्ञापन, प्रवर्दाधन र प्रचार प्रसार िनाका लाचि, कुनै पतन माध्यमबाट कुनै पतन
स्वरूपमा मेरो नाम, छवव, व्यन्क्ििि वववरर्, िस्वीर, र मसँि िररएका अन्िवाािााको ररकडिाङको
प्रयोि िना पाउनेछ।
४. कम्पनीको लापरवाहीको कारर्ले ििाा भएको र त्यो कारर्ले ििाा फफिाा पाउन सफकने अवस्थामा
बाहे क प्रस्िाववि पररयोजनाको तनमाार् िने क्रममा म वा मेरो सम्पिीमा भएको कुनै हानी, क्षति वा
चोटपटकका लाचि कम्पनी मप्रति वा मेरो कानुनी प्रतितनचधप्रति न्जम्मेवार हुने छै न।
५. पररयोजनामा मेरो योििानको उपयोि िना कम्पनी बाध्य हुने छै न र मेरो योििान पररयोजनामा
समावेर् निररएमा वा पररयोजनाको प्रिर्ान नभएमा कम्पनी मप्रति न्जम्मेवार हुने छै न।
६. मेरो योििान अन्ििाि प्रतिललपी अचधकारको उल्लंघन िरे र कम्पनीको बिनामी िने सामग्री वा कुनै
पतन मानहानीपुर्ा सामग्री हुने छै न, िर मेरो िफाबाट कुनै लापरवाही र िरु ार्य नभएको खण्िमा
पतन मेरो योििानमा संलग्न हुन पुिेको मानहानीपुर्ा सामग्रीका बारे मा कम्पनीले मसँि कुनै
क्षतिपुतिाको िावी िना पाउनेछैन।
७. यो सम्झौिा िरे र र यसको कायाान्वयन िरे र मैले चलचचत्र तनमाार्को अनभ
ु व र िालीम पाउनेछु,
जसले मलाई र्ैक्षक्षक रूपमा फाइिा पुयााउने छ भन्ने कुरा म स्वीकार ििा छु।
८. यो सम्झौिाका र्िाहरू मलाई बुझाइएको र मैले िी र्िाहरू बुझेको म सुतनन्श्चि ििा छु।
९. यो अनम
ु ति फारमका र्िाहरूमा सम्बन्धमा इंग्लण्िका न्यायलयको एकल क्षेत्राचधकार हुने छ र यो
फारमलाई इंग्लण्िका कानुन अनुसार व्याख्या िररनेछ।
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