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מהות הרישיון :בכפוף להגשת הטופס לאקו"ם לפחות  24שעות לפני קיום המופע לדוא"ל ,כמפורט להלן ולחתימת
אקו"ם על גבי טופס זה ושליחתו למבקש הרישיון ,אקו"ם מעניקה למקבל הרישיון רישיון לא בלעדי לבצע בפומבי
יצירות מרפרטואר אקו"ם במסגרת מופע ,בהתאם לתנאים המפורטים ברישיון זה.

* יש למלא את הטופס במלואו ולשלוח לאקו"ם לפחות  24שעות טרם קיום מופע ,לכתובת הדוא"ל mofaim@acum.org.il
* יש לצרף לטופס זה את רשימת היצירות שיבוצעו במופע בהתאם לטבלה המופיעה בעמוד .2
* לא יתקבל טופס שישלח לאקו"ם לאחר קיום מופע ו/או שאינו כולל את כל הפרטים הנדרשים ו/או ללא רשימת
יצירות.

 .1פרטי מבקש הרישיון:
שם עסק  /שם פרטי:

שם משפחה:

ת.ז 9( .ספרות)  /ח.פ:.

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני (באותיות דפוס):
בית:

				
רחוב:

מיקוד:

			
עיר/ישוב:

 .2פרטי המופע:
תאריך המופע:

שם המופע:

שעת המופע:

סוג אמן מוביל/להקה:

שם האמן/להקה:
קיום מופע חימום:

כן

קיום חסות למופע:

לא

			
זר
מקומי
כן

לא

במידה שמתקיים מופע חימום :שם המופע  /אמן מרכזי  /להקה:
במידה שיש חסות המופע ציין את שם נותן החסות:
סוג המופע:

מוסיקלי

הצגה

אופן הזמנת קהל/משתתפים:

מחזמר

סטנדאפ

קופה פתוחה

לגבי מופע סגור בלבד יש לציין את שם מזמין:

טלפון :
הרצאה

טקס

מייל:

		
אחר:

מופע סגור  /מוזמן
טלפון :

מייל:

 .3פרטי אולם המופעים בו יתקיים המופע:
שם אולם וכתובת__________________________________________________ :
עד  7ימים לאחר המופע עליך לדווח לאקו"ם על כמות הקהל שנכחה במופע ואקו"ם תתאים את כמות הקהל לתצורת המופע הרלבנטית
באולם המופעים.
ככל שלא יועבר דיווח כאמור במועד ,דמי הרישיון יחושבו בהתאם לקיבולת המקסימלית של אולם המופעים ו/או אתר המופעים.

 .4דמי הרישיון למופע :יחושבו בהתאם לתעריף ביצוע פומבי של יצירות מוגנות במופע ,כפי שמפורסם באתר האינטרנט של אקו"ם
בכתובת  .www.acum.org.ilאקו"ם רשאית לעדכן את תעריפיה מעת לעת.
 .5תנאי תשלום :שוטף  30 +ימים ממועד משלוח חשבון העסקה .חשבונית מס כדין תישלח עם פירעון חשבון העסקה.
 .6תקופת הרישיון :רישיון זה תקף למופע אחד בלבד ,שמועדו ופרטיו נקובים בסעיפים  1-3לעיל.
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רי שי ו ן ל בי צ וע פ ומבי ש ל י צי ר ות מ ו ג נ ו ת ב מ ו פ ע ב ו ד ד

 .7מגבלות הרישיון:
 7.1מקבל הרישיון אינו רשאי להשתמש במסגרת המופע ביצירה מרפרטואר אקו”ם לכל שימוש אשר לא הותר במפורש ,ובפרט אינו רשאי להשתמש בכל
יצירה לצרכי פרסומת ,בחירות ,שיווק ,קידום מכירות ,קידום מוצר/מותג/שם /שירות ,מתן חסות וכד’ שלו או של צדדים שלישיים ו/או לכל שימוש מסחרי אחר
באופן היוצר זיקה בין יצירה ו/או יצירות למוצר/מותג/שירות/חסות וכד’ ,אלא אם קיבל מראש ובכתב את אישור בעל הזכות לעשות כן.
 7.2אקו”ם אינה בעלת הזכויות במאסטר של הקלטות קול ,בזכויות מבצעים ,בזכויות המוסריות ביצירות ובכל זכות שאינה מוזכרת במפורש בהסכם זה .לפיכך,
רישיון זה אינו כולל רשות שימוש בזכויות אלה.
 7.3הרישיון ניתן למקבל הרישיון בלבד ואינו ניתן להעברה לצדדים שלישיים.
 7.4מקבל הרישיון מתחייב לאפשר לנציג אקו”ם לבקר במופע ,ככל שיידרש לצורך קיום ביקורת על מנת לוודא את קיום תנאי הרישיון ,ללא תיאום מראש וללא
תשלום.
אני:

כתובת:

ת.ז/ח.פ:

מתחייב למלא אחר תנאי הרישיון ובכלל זה לדווח לאקו”ם על רשימת היצירות הכלולות במופע כנדרש טרם קיום המופע ולשלם
לאקו”ם את דמי הרישיון המתאימים  -ובמועד .כן ,אני מאשר ומצהיר כי המידע שמסרתי לאקו”ם הכלול ברישיון זה הינו מהימן ומלא
וכי לא השמטתי כל פרט הנדרש בדיווח.
מקבל הרישיוןX :

אקו”ם בע”מ:

פורמט דיווח רשימת יצירות במופע ובמופע
הבהרה
בדוח זה יש למלא את כל היצירות במופע :מופע ראשי  +מופע חימום במידה וקיים.

שם היצירה

שם המבצע

שם המחבר

שם המלחין

שם המעבד

שם המתרגם

תזמון השיר
במופע
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חימום

