
Umowa  Licencyjna na synchronizację  z  obrazem 
dla indywidualnych odbiorców 


Zawarta  pomiędzy  Studio  H  Nip 5271040830   Warszawa  00 -845 
ul.Łucka 18/37 /Licencjodawcą / a ........................... ../.Licencjoodbiorca/ w 
dniu .......

1.Studio H – Licencjodawca udziela  licencji  Licencjoodbiorcy  na  
wykorzystanie  utworów wchodzących do katalogu o symbolu SH na 
wszystkich polach eksploatacji i  w nieograniczonym czasie na zasadzie 
niewyłączności.


2.Studio H gwarantuje, że dysponuje pełnymi  prawa do wszystkich utworów 
zawartych utworów w katalogu SH 


3. Utwory zawarte  w  katalogu chronione są  przez ZAIKS


4. Z tytułu synchronizacji Studio H nie  będzie  pobierać żadnego 
wynagrodzenia  poza  jednorazową kwotą w  wysokości 1 zl plus  Vat / 
faktura  Vat /

Przelew na  konto:

IBAN PL  43 1020 1156 0000 7102 0130 6174 

BIC BPKOPLPW

STUDIO H Warszawa 00-845 ul.Łucka 18/37

 lub bezpośrednio 

wystawiamy fakturę  VAT


5.Licencjoodbiorca zobowiązuję sie  na wypełnienie metryki * filmu/
programu/reklamy/ i przekaznia metryki bezpośrednio do Zaiks on-line 
nagrania.mechaniczne@zaiks.org.pl


akceptuję  warunki umowy

* 

Pobierz w PDF

Metryka filmu

 .

 wersja  angielska 

mailto:nagrania.mechaniczne@zaiks.org.pl
http://www.studioh.com.pl/images/umowa_licencyjna.pdf
http://www.studioh.com.pl/images/metryka_filmu_pl.doc


Licence agreement for image  synchronization for  induvidual users 

Concluded  between Studio   H   Nip 5271040830     Warszawa   00 -845 
ul.Łucka 18/37 /licencor/ and  …………………………………………/ licensee/ 

1.Studio H -Licencor grants  the licence  to  the  Licensee for  using  
compositions  included  in the  Catalogue marked SH in all fields  of 
exploation and unlimited  time on the basis of non-exclusiveness.


2.Studio H guarantees that it is in possesion of full rights  to all compositions 
included  in  SH Catalogue.


3. All compositions  of the Studio H Catalogue   are protected by ZAIKS/

Association of Stage Writers and Composers ZAIKS /Poland.  

4. On account of synchronization Studio  H will not charge  any remuneration 
apart from one-time amount 1 Euro + Vat / Vat invoice transfer  to bank 
invoice:

IBAN PL  43 1020 1156 0000 7102 0130 6174 

BIC KOPLANOWY

STUDIO H Warszawa 00-845 ul.Lucka 18/37 POLAND


5.The  Licensee takes  an obligation to fill  the  list of compositions used in

the  film,programme, advertisement, internet and  send the list directly to 
ZAIKS on-line nagrania.mechaniczne@zaiks.org.pl


 I hereby accept the conditions  of the  agreement 

load down 
metryka / list ofused position

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Association
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Stage
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Writers
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Composers
mailto:nagrania.mechaniczne@zaiks.org.pl

