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mint a 2022-ban megrendezésre kerülő, a Rost Andrea Művészeti Alapítvány (Székhely: 2083
Solymár, Ág utca 5. Adószám: 18945315113) (a továbbiakban: Szervező) által szervezett Rost
Andrea Mesterkurzus (a továbbiakban: Mesterkurzus) elnevezésű rendezvénysorozaton
operaénekesként résztvevő, alulírott helyen és napon az alábbi nyilatkozatot teszem (a
továbbiakban: Nyilatkozat), amely részemről visszavonhatatlan, kifejezett és egyoldalú
kötelezettségvállalást jelent.

Kijelentem, hogy teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy a Szervező rögzíteni,
többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni, sugározni és egyéb módon felhasználni
kívánja a Mesterkurzus alatt, illetve azzal kapcsolatos operaénekesi közreműködést, beleértve, de
nem kizárólagosan a meghallgatást, a mesterkurzus óráit, a próbákat és az előadást (a
továbbiakban: Tevékenységem).

Abban az esetben, ha bejutok a Mesterkurzus képzésébe, teljes mértékben elfogadom az Oktatók
kreatív döntéseit és utasításait a Mesterkurzus teljes ideje alatt.
Elfogadom, hogy köteles vagyok megjelenni valamennyi, a Szervező által előre egyeztetett
próbán, órán és előadáson, a Szervező által meghatározott napokon és időpontokban, amelyeket
már előre ellenőriztem, és kijelentem, hogy megfelelőek számomra, és vállalom, hogy ezen
időpontok alatt folyamatosan az Oktatók rendelkezésére állok.

Hang- és audiovizuális felvétel
Ezennel visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy bármely módon közzétegyék és
felhasználják a Mesterkurzus teljes időtartama alatt készített képmásomat és hangfelvételemet.
Továbbá kijelentem, hogy a felvétel készítéséről előre tájékoztatást kaptam. Teljes mértékben
tudatában vagyok annak, hogy a Szervező képmásomat és hangfelvételemet is fel kívánja
használni a Mesterkurzus média promóciójára és reklámozására.

Jelen Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul átruházom a Szervezőre a Mesterkurzus során
készített hang- és videofelvételen (a továbbiakban: Tevékenységem) fennálló összes
előadóművészi ún. szerzői joggal szomszédos jogaimat és előadóművészi teljesítményemet
időbeli, területi, terjedelembeli, példányszámbeli és egyéb korlátozás nélkül teljes terjedelemben.
Szervező pedig különösen a Tevékenységem alábbi felhasználásaira válik kizárólagos módon és
korlátozás nélkül jogosulttá:
- a Tevékenységem bármely részének analóg vagy digitális hordozón történő többszörözésének
joga, beleérve a hang vagy videofelvétel készítésének jogát illetve annak promóciós anyagban,
elektronikus vagy nyomtatott médiában való többszörözését;
- a Tevékenységem bármely részének nyilvánossághoz való közvetítésének joga, amely kiterjed az
analóg vagy digitális, földi-, műholdas- vagy kábeles sugárzásra illetve bármely technikai úton
való közvetítésre;
-  rögzítetlen Tevékenységem rögzítése;
- a Tevékenységem bármely részéről rögzített felvétel terjesztéséhez való közvetítésének joga
bármely médiumban vagy hordozón, analóg vagy digitális módon, nyomtatott vagy elektronikus
médiában, sajtóban, gyűjteményes műben és multimédiában.

Ezennel visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom a Szervezőnek ahhoz, hogy személyes
adataimat tárolja és kezelje, kizárólag a kikötött feltételeknek megfelelően, a Mesterkurzus által
indokolt mértékben és ideig.

A jelen Nyilatkozattal kapcsolatban keletkező bármely jogvita esetén, amennyiben az békés úton
nem rendezhető a Szervező és köztem, elfogadom a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kijelentem, hogy elolvastam, értem, tudomásul veszek valamennyi, a jelen Nyilatkozatban foglalt
feltételt, amit jóváhagyólag az online jelentkezési űrlap beküldésével automatikusan elfogadok.


