
 פעילות קריוקי –אי רישיון לדוגמא נתקציר ת

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן 

 למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

 סוג הרישיון 

 שמיכה

 סוג השימוש 

 ביצוע פומבי במסגרת פעילות קריוקי

 הזכויות הכלולות ברישיון 

 ביצוע פומבי

 חובות דיווח לאקו"ם

 המקום בו מתקיימת על קיבולת מקסימלית של  דיווח -ר בכל שנהדצמבב 51 -ביום ה
 במהלך השנה העוקבת. תפעילוהבגין  שייגבוודמי הכניסה  ,  תדירות הפעילותהפעילות

 רשימת היצירות המוגנות מרפרטואר אקו"ם שבכוונת  - בדצמבר בכל שנה 51 -ביום ה
הפעלת פעילות הקריוקי בשנה העוקבת.  החברה לכלול במאגר היצירות שלה לצורך

הרשימה תכלול את שם היצירה, את שם מבצע היצירה ובמידת האפשר את שם 
 .היוצרים

 51 ברבעון על בפודיווח על הפעילויות שהתקיימו במקום  – ימים לאחר תום כל רבעון
כמות המשתתפים בכל פעילות, מחיר כרטיס הכניסה , תאריך כל פעילות הקודם.
 ., רשימת היצירות בהן נעשה שימוש בכל פעילותלפעילות

 הדיווחים יועברו במדיה אלקטרונית.

 בגין לתשלום תמלוגים שנתי תשלח אקו"ם לחברה חשבון  ,לחודש ינואר 51 -ביום ה

 51העבירה לאקו"ם ביום בהתבסס על הדיווח שהחברה באותה השנה, פעילות הקריוקי 

 לדצמבר.

 מועד תשלום תמלוגים

  בינואר. 51ימים לאחר קבלת החשבון מיום  03

בנוסף, התחשבנות סופית שנתית בתום השנה, זאת במידה והתווספו פעילויות בהתאם לדווחים 
 הרבעוניים שהעביר העסק, שלא שולמו בגינם תמלוגים.

 ביקורת ספרים וביקורות אחרות

 לבקר במקום בו מתקיימת פעילות הקריוקי על מנת לקיים ביקורות  אקו"ם זכאית
 שוטפות וקיום תנאי ההסכם.

  ,אקו"ם תהיה זכאית לקבל כל מסמך, דו"ח, חשבונית, חשבון, קבלה, ספרי חשבונות
ודא את נכונות , הדרושים באופן סביר כדי לוחברהסטטיסטי ורשומת מחשב של ה דו"ח

התשלום ו/או לשם תביעת דמי הרישיון ו/או לשם דיווח ליוצרים על התמלוגים המגיעים 
וזאת בעצמה ו/או באמצעות רואה חשבון מטעמה ו/או איש עיבוד  -להם על פי הסכם זה 

נתונים אלקטרונים מטעמה. אקו"ם רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המוחלט, כי 



בדבר גובה  חברהעיף זה יבוא אישור רואי החשבון של הבמקום בדיקה כאמור בס
 התשלומים המגיעים לאקו"ם. 

 
 מגבלות הרישיון

  אין לאפשר שימוש ו/או להשתמש בכל יצירה לצרכי פרסומת, בחירות, שיווק, קידום
מכירות, קידום מוצר/מותג/שם/שירות, מתן חסות וכד' שלה או של צדדים שלישיים ו/או 

אחר, באופן היוצר זיקה בין יצירה ו/או יצירות  לכל שימוש מסחרי
 למוצר/מותג/שירות/חסות וכד'. 

 זכויות במאסטר של הקלטות קול, בזכויות מבצעים, הרישיון לא כולל רשות שימוש ב
 בזכויות המוסריות ביצירות ובכל זכות שאינה מוזכרת במפורש בהסכם זה. 

 
 תנאים נוספים ברישיון

במהלך ביצוע ביקורת ספרים וביקורות אחרות ולא  הנתונים, שקיבלהאקו"ם תשמור בסוד את 
 .קיום ההסכם תעשה בהם שימוש אלא לצרכי

 
 תקופת הרישיון

  ימים לפני תום התקופה. 03, אלא אם צד כלשהו מבטל ההסכם בתוקף לשנה אחת
 
 


