የፎቶ እና ቪዲዮ ስምምነት እና የመልቀቂያ ቅጽ
የተሳታፊው/ዋ ስም፦
ቀን፦
አድራሻ፦_______________________________________
ስልክ፦
ኢ: ሜይል፦
MC ትምህርት/ዝግጅት (የሚተገበር ከሆነ)፦ የ ACES መርሀግብር
ይሄ ስምምነት ከታች የተጠቀሱትን አፈፃጸም ወይም ፎቶዎች/ቪዲዮ በድጋሚ ለማሰራጨት በሞንትጎሞሪ ኮሌጅ እና እና በተሳታፊው መካከል የተደረገ ስምምነት
ነው። ተዋዋዮቹ የሚከተሉት ነገሮች ላይ ተስማምተዋል፦
እኔ ስሜን፣ የወደድኩትን፣ ምስል፣ ድምጽ እና በኮሌጁ ወይም በአጋሮቹ በኩል የተነሱትን ማንኛውም ፎቶዎች፣ የቪዲዮ ቅጂዎች፣ ኦዲዮ ቅጂዎች፣ ዲጂታል
ምስሎች፣ እና የመሳሰሉት ላይ ያለሁበትን ፍጽም እና የማይቀለበስ መብት እና ያልተገደበ መብት ለሞንትጎሞሪ ኮሌጅ በፍቃዴ ሰጥቼአለሁኝ።
ሞንትጎሞሪ ኮሌጅ እንደዚህ ዓይነት ነገሮች ላይ ሙሉ ለሙሉ የባለቤትነት መብት እንዳለው እና እንደዚህ ዓይነት ነገሮችን ለኮሌጁ ተልዕኮ ጋር ተያያዥነት ካላቸው
ማንኛውም ዓላማ መጠቀም እንደሚችል ተስማምቼአለሁኝ። እነዚህ የሚያካትቱት፣ ፎቶግራፎች፣ ቪዲዎች፣ ሕትመቶች፣ ማስታወቂያዎች፣ የዜና መግለጫዎች፣
ድረገጾች፣ እና በማንኛውም ዓይነት መንገድ የሚወጡ የማስተዋወቂያ ወይም የትምህርት ነገሮች ላይ ጨምሮ በዚህ ብቻ ሳይወሰን ሌሎች ነገሮችንም ያካትታል።
እንደዚህ ዓይነት ምስሎች፣ ቪዲዮ፣ መወደድ ወዘተ ላይ ምንም ዓይነት የገንዘብ ክፍያ እንደማላገኝ አውቃለሁኝ።
ሞንትጎሞሪ ኮሌጅ፣ የእሱን ባለአደራዎች፣ ሠራተኞቹን፣ ተማሪዎቹን፣ ኮንትራክተሮቹን፣ ተወካዮቹን፣ወኪሎቹን ከማንኛውም እና ከሁሉም ዓይነት ጉዳት፣ ኪሳራ፣
የይገባኛል ጥያቄዎች፣ እርምጃዎች፣ የእርምጃዎች መነሻዎች፣ ወጪዎች፣ ጥያቄዎች፣ እና ማንኛውም የፍጆታዎች ወጪዎች ጋር በተያያዘ በሞንትጎሞሪ ኮሌጅ የቀረቡ
ፎቶዎች ወይም ቪዲዎች የእኔ መውደድን ማሳየት፣ ማሰራጨት ወይም መጠቀም ላይ ላልከሰው መሻሪያ ላላቀርብ፣ ለዘላለም ላልከሰው፣ ጉዳት እንዳላደረሰብኝ ቃል
እገባለሁኝ።
ሞንትጎሞሪ ኮሌጅ እና የእሱ ተከታዮች እና ተወካዮቹ ለጥሩ እና በበቂ ሁኔታ ውስጥ ከግምት ለሚገባ ነገር ለሞንትጎሞሪ ኮሌጅ የሰጠኋቸውን ሁሉንም ባለቤትነት
እና ሌሎች መብቶች፣ የሞንትጎሞሪ ኮሌጅ ንብረት ተብሎ የሚቆጠሩት ላይ፣ ከዚህ ፈቃድ ጋር በተያያዘ የሚዘጋጁትን ከላይ የተቀሱትን ነገሮች ላይ ሙሉ ለሙሉ፣
ልዩ የሆነ እና የተሟላ የባለቤትነት መብት ይኖራቸዋል።
ይሄ ስምምነት በተዋዋይ ወገኖቹ መካከል ያለውን አጠቃላይ ስምምነት ያካትታል እና በሜሪላንድ ሕግ መሰረት ይዳኛል። በዚህ ስምምነት ላይ የሚደረግ ማንኛውም
ለውጥ በጽሁፍ መቅረብ ሲኖርበት፣ በሁለቱም ወገኖች መፈረም አለበት።
እኔ ዕድሜዬ ከአስራ ስምንት (18) ዓመት በላይ እንደሆነ እና ከላይ የተጠቀሰውን እንዳነበብኩኝ እና ይዘቶቹን ሙሉ
ለሙሉ እንደተረዳሁኝ አሳውቃለሁኝ። ይሄ ስምምነት እኔን፣ የእኔን ወራሾች፣ የሕግ ተወካዮቼ እና ወኪሎቼን ይገዛል።

ተስማምቼአለሁኝ እና ተቀብዬአለሁኝ

የተሳታፊው ፊርማ

ሞንትጎመሪ ኮሌጅ ተወካይ ፊርማ

የተሳፊው የታተመ ስም

ሞንትጎመሪ ኮሌጅ የተወካይ የታተመ ስም

ለወላጅ ፊርማ ገጹን ይገልብጡት

የፎቶ እና ቪዲዮ ስምምነት እና የመልቀቂያ ቅጽ የወላጆች ስምምነት ቅጥያ ገጽ

ወላጅ/አሳዳጊ ከላይ የተጠቀሰው-ግለሰብ ዕድሜው ከአስራ ስምንት (18) ዓመት በታች ከሆነ የወላጅ ስምምነት ቅጥያ ገጽን መሙላት ይገባቸዋል፦
እኔ፣ ከዚህ በታች ፊርማዬ የተቀመጠው፣ ዓባሪ የተደረገው የማስተዋወቂያ እና የፎቶ የማውጣት ስምምነት ላይ ፎቶው የሚታየው ተሳታፊ ወላጅ ወይም ሕጋዊ
አሳዳጊ እንደሆንኩኝ ማረጋገጫ እሰጣለሁኝ። እኔ ስምምነቱን በማንበብ ስለ ይዘቱ ሙሉ ለሙሉ እንደተረዳሁኝ እና ግንዛቤ እንዳለኝ፣ እና በውስጥ ስለተቀመጡት
ሁሉም ድንጋጌዎች ፈቃዴን በመስጠት በዚህ ስምምነት ውስጥ የተሳታፊውን ግዴታ እንዲወጣ እንደማድረግ አረጋግጣለሁኝ።
ተስማምቼአለሁኝ እና ተቀብዬአለሁኝ

ወላጅ ወይም ሕጋዊ አሳዳጊ፦

የወላጅ ፊርማ (ተሳታፊው ከ 18 ዓመት በታች ከሆነ)
የወላጅ የታተመ ስም፡
የወላጅ የስልክ ቁጥር
ቀን
የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ተወካይ፦

የታተመ ስም እና የአርዕስት ቀን
መርሀግብር (የሚተገበር ከሆነ)
አዘጋጅ (የሚተገበር ከሆነ)
ቀን

