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בקשת רישיון לאתר אינטרנט
לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם באתר אינטרנט (יש לפקסס בחזרה
									

למספר ) 03-6122629

פרטי האתר
שם האתר

שם המתחם (דומיין)
האתר פועל/יפעל מתאריך

המדינה בה נמצא השרת המאחסן

פרטי בעל האתר
שם
טלפון
כתובת

				
ת.ז
				
טלפון נייד

(נא למלא  9ספרות)

פקס
מיקוד

עיר/ישוב

כתובת בדואר אלקטרוני ()E-MAIL

פרטי איש הקשר עם אקו"ם
שם
טלפון
כתובת

				
ת.ז
				
טלפון נייד
עיר/ישוב

(נא למלא  9ספרות)

פקס
מיקוד

כתובת בדואר אלקטרוני ()E-MAIL

תיאור האתר
מטרותיו העיקריות של האתר
				
		
השירותים והמדורים באתר
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בקשת רישיון לאתר אינטרנט/המשך
המשך תיאור האתר
האם קיימות או צפויות הכנסות מהפעילות באתר?

סכום הכנסה חודשי משוער

הכנסות מפרסום באתר
שיתוף פעולה עם אתרים ,חברות או גופים אחרים
דמי מנוי ממשתמשים באתר או בשירותים בו
הכנסה אחרת (פרט) -

סוג היצירות ואופי השימוש בהן באתר

							
				

			

כן

לא

שירים בפורמט Streaming audio
שירים בפורמט Streaming audio on demand

				

וידאו קליפים בפורמט Streaming video
וידיאו קליפים בפורמט Streaming video on demand
קטעי שירים (עד  30שניות) בפורמט Streaming audio
קטעי שירים (עד  30שניות) בפורמט Streaming audio on demand
קטעי וידאו קליפים (עד  30שניות) בפורמט Streaming video
קטעי וידאו קליפים (עד  30שניות) בפורמט Streaming video on demand
שירים להורדה ()Download
וידיאו קליפים להורדה ()Download
תמלילי שירים (יצירות ישראליות בלבד)*
טקסטים של יצירות ספרותיות
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בקשת רישיון לאתר אינטרנט/המשך
סוג היצירות ואופי השימוש בהן באתר

							
				

			

כן

לא

תווים
אקורדים
סנכרון (שילוב או התאמת יצירה מוסיקלית עם סרט או עם אמצעי חזותי אחר)
אחר (פרט)

		
סוג הרפרטואר הנדרש
יצירות עבריות בלבד

יצירות לועזיות בלבד

יצירות עבריות ויצירות לועזיות

היקף משוער של כניסות משתמשים לאתר במהלך חודש אחד
עד 2000

עד 5000

עד 10,000

עד 50,000

יותר מ50,000-

היקף משוער של שימוש ביצירות באתר במהלך חודש אחד (סך כל הפעמים בהם האזינו ,צפו או הורידו כל יצירה ויצירה)
עד 2000

עד 10,000

עד 50,000

עד 100,000

יותר מ100,000-

אני מוסמך ורשאי למסור את הפרטים בבקשה זו ומאשר את נכונותם.
חתימה:

תאריך:

*זכויות העתקה לשירים עבריים בלבד .הרישיון אינו כולל אפשרות לזכויות העתקה עבור שירים לועזיים.
הנתונים המפרטים בטופס זה ישמשו בסיס להחלטת אקו"ם אם לתת רשיון לפעילות המתוארת ,ואיזה רשיון לתת.
חובה לספק נתונים מלאים ומדויקים ,והחתימה על גבי הטופס מהווה אישור לשלמות הפרטים ואמיתותם.
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