PLEC DE CONDICIONS PER A L’OBTENCIÓ D’IMATGES
El sotasignant, Sr./a..................................................................................., amb domicili en c/
..............................................................,ciutat ................................codi postal ........................., telèfon
....................... , fax ......................amb NIF/DNI núm. ............................................. , sollicita les imatges
realitzades pel Museu de Lleida: diocesà i comarcal que es relacionen en el revers del present document, i es
compromet a complir les següents condicions:
1.- Les imatges seran utilitzades amb la finalitat de .............................................................................................
. Per qualsevol reutilització de les imatges, s’haurà de demanar un nou permís al MLDC.
2.- Al costat de la imatge, o en el peu que l'acompanyi, haurà de constar necessàriament la procedència de
l'obra: Museu de Lleida: diocesà i comarcal (Lleida). En els crèdits fotogràfics o al costat de la fotografia es
farà constar l'origen amb la fórmula següent: © Museu de Lleida: diocesà i comarcal (fotògraf).
3.- El sotasignant es compromet a enviar al MLDC, tres exemplars del producte on s’utilitzin les fotografies
subministrades per aquest Museu, que s'incorporaran als fons documentals del Museu.
4.- En el supòsit que les imatges s’obtinguin a través de transparències, el sotasignant es compromet a
retornar les transparències llogades al MLDC en perfectes condicions dins del termini acordat (sis mesos).
Queda terminantment prohibida la realització de duplicats i la cessió de transparències a tercers. Tota
fotografia procedent del Museu de Lleida : diocesà i comarcal necessita la prèvia autorització per escrit del
Museu per a la seva publicació, tant s'hagi obtingut mitjançant lloguer o compra.
5.- Els drets de reproducció abonats pel sotasignant corresponen exclusivament als de les fotografies
subministrades pel MLDC. Els drets d'autor corresponents a les obres d'art originals que encara són vigents,
hauran d'abonar-se a Visual Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics (VEGAP), independentment de les quantitats
abonades al Museu.
6.- El MLDC es reserva el dret d'emprendre les accions legals que cregui oportunes contra aquelles persones
que incompleixin les condicions establertes en aquest acord a qualsevol país o territori del món.
SIGNATURA DEL SOL.LICITANT I DATA

FOTOGRAFIES
IDENTIFICAR NÚMERO D’INVENTARI, AUTOR I TÍTOL DE L’OBRA

EL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL, autoritza (previ pagament de la factura corresponent)
al/la
Sr./a.................................................................
representant
de
l'entitat
........................................................................
a l’obtenció i utilització d’aquestes imatges, d'acord amb les condicions especificades en el plec de
condicions.
Lleida, 11 de desembre de 2007

SEGELL I SIGNATURA DEL MLDC

