Zamówienie na wykonanie kopii cyfrowej muzealiów nr ……
…………………, …… …… …………
(miejscowość, data)

Zamawiający:
Osoba prywatna

Instytucja

Imię i nazwisko……………………………..
………………………………………………
Adres pocztowy……………………………..
………………………………………………
Dane kontaktowe (e-mail, telefon)………….
………………………………………………

Nazwa………………………………………...
………………………………………………..
Adres pocztowy………………………………
……………………………………………….
Dane kontaktowe (e-mail, telefon) …………..
……………………………………………….
NIP……………………………………….….

Dane o zamawianych materiałach:
Sygnatura

Treść

Rodzaj kopii*:
 zdjęcie cyfrowe obiektu muzealnego bez prawa publikacji 
 skan obiektu muzealnego bez prawa publikacji 
Wykorzystanie kopii*:
 wydawnictwa naukowe non profit, katalogi i wydawnictwa muzealne 
 wydawnictwa edukacyjne i popularnonaukowe, prasa i TV 

Liczba stron





wydawnictwa inne: albumy, wydawnictwa reklamowe 
wystawy niemuzealne 
internet (72 dpi) 

Fotografowanie/filmowanie przez osoby z zewnątrz*:
 profesjonalne fotografowanie obiektów muzealnych dla celów komercyjnych
(dodatkowo doliczana jest opłata za udostępnienie i przygotowanie obiektu oraz
nadzór merytoryczny i konserwatorski: 50-150 zł) 
 profesjonalne fotografowanie sal muzealnych i ekspozycji dla celów komercyjnych
(ujęcia ogólne)
 amatorskie fotografowanie i filmowanie ekspozycji dla celów prywatnych bez
używania dodatkowego oświetlenia 
 filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu dokumentalnego 
 filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu fabularnego 
 filmowanie jednego obiektu muzealnego do filmu dokumentalnego 
 filmowanie jednego obiektu muzealnego do filmu fabularnego 
 sesje zdjęciowe we wnętrzach muzealnych wyłącznie na potrzeby osób
indywidualnych 
Sposób odbioru*:
 przesyłka pocztowa 
 odbiór osobisty 
Uwagi zamawiającego*:
 cel komercyjny** 
 prywatny*** 
Oświadczam, iż znane mi są obowiązujące ceny kopii zgodnie z cennikiem.
Data i czytelny podpis zamawiającego …………………………………………………………
*należy zaznaczyć właściwe pole.
**przez cel komercyjny rozumie się działalność zarobkową na rzecz osób trzecich – także bez zlecenia (z
wyjątkiem reprodukcji zamawianych przez pełnomocników w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub
prowadzonym przez inny organ orzekający). Zakup materiałów na cele komercyjne wiąże się z podpisaniem
odrębnej umowy określającej zasady wykorzystania materiałów w obrocie gospodarczym.
***przez wykorzystanie na użytek prywatny rozumie się wykorzystanie materiałów dla celów, które nie służą
bezpośrednio, ani pośrednio osiąganiu zysku lub pozyskiwaniu środków finansowych.

Wykonano kopie
………………………………………………
………………………………………………
Uwagi
………………………………………………
………………………………………………

Numer faktury
………………………………………………
………………………………………………
Do zapłaty
………………………………………………
………………………………………………

