Objednávka reprodukcí
Jméno a příjmení, titul:
Rodné příjmení:
Den, měsíc, rok a místo narození (nepovinné):
Místo trvalého pobytu:
Zaměstnavatel:
Instituce / škola:
Telefon, E-mail:
Číslo občanského průkazu, pasu:
Přesné označení tématu:
Účel:

úřední, služební (uveďte název a adresu instituce)
Studijní (uveďte název a adresu školy)
soukromý

Zaměření:

vědecké (studie, monografie, diplomová, disertační práce)
publicistické
pro výstavní účely
pro potřeby úřadů
soukromý zájem
komerční účely
jiné (specifikovat

Reprodukce dokumentů a předmětů ze sbírky VMP se poskytují v závislosti na provozních
podmínkách a technických možnostech VMP. Reprodukce dokumentů a předmětů ze sbírky
VMP,u nichž to nedovoluje jejich fyzický stav se neposkytují.
Název sbírky/předmětu
inv. č.

Určení dokumentu - předmětu

Specifikace:

vyhovující zaškrtněte

Fotografování:

Elektronická podoba:

datum:

co:

e-mail

CD

DVD

Sken, rozlišení (DPI):
JPEG

Formát:

TIFF

jiný:

Výroba fotografií:

Typ fotografie:

9x13

10x15

13x18

zvětšenina

ČB

BARVA

LESK

MAT

Žadatel:
Prohlašuji, že jsem uvedl pravdivé a odpovídající údaje.
Prohlašuji, že pořízené reprodukce a fotografie s budu využívat pouze pro uvedenou potřebu (viz badatelský
list) a nebudu je publikovat. Současně prohlašuji, že v případě zájmu o publikování mnou pořízených
reprodukcí požádám Valašské muzeum (dále jen VMP) o souhlas s jednorázovým užitím reprodukce
dokumentů a fotografií předmětů a v případě schválení VMP a jeho rozhodnutí o komerčním charakteru
reprodukcí zaplatím reprodukční poplatek podle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platného ve VMP.
Současně jsem si vědom nezbytnosti vyrovnání případných autorských práv a práv souvisejících.
Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou plně vědom své osobní odpovědnosti za nakládání s
informacemi, jež jsem získal studiem fondů Valašského muzea v přírodě a že při porušení některé z podmínek
zacházení s reprodukcemi mi může být nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.

V ………………………………dne ………………

Podpis:…………………………………….

Souhlas s užitím reprodukovaných dokumentů a předmětů
Schvaluji provedení reprodukci výše uvedených dokumentů a předmětů ze sbírky Valašského muzea v přírodě
- nekomerčního charakteru. Žadatel se zavazuje řádně uvést původ a určení reprodukovaných dokumentů a
předmětů a odevzdat 1 ks kopie své práce do archivu VMP do 2 měsíců po jejím obhájení, resp. publikování.
Datum: ........................................
Podpis žadatele: .................................................................Schválil: ...........................................

