MẪU CHO PHÉP TIẾT LỘ THÔNG TIN VÀ ĐỒNG Ý CHO CHỤP HÌNH VÀ QUAY VIDEO
Tên Người Tham Gia:
Địa Chỉ:
_________
E:mail:
Khóa Học/Sự Kiện MC (nếu thích hợp): Chương Trình ACES

Ngày:
Số điện thoại:

Thỏa Thuận này được lập giữa Montgomery College và Người Tham Gia liên quan đến việc tái bản một buổi biểu diễn hoặc một
bức hình/đoạn băng video ghi dưới đây. Các bên đồng ý như sau:
Tôi tự nguyện cho phép Montgomery College toàn quyền (và không thể hủy bỏ được) và được phép (không giới hạn) sử
dụng tên, chân dung, hình ảnh, giọng nói và/hoặc diện mạo của tôi trong bất kỳ bức hình, bản ghi video, băng âm thanh,
hình ảnh kỹ thuật số, và các nội dung tương tự, được chụp/ghi hoặc lập thay mặt cho Trường Đại Học hoặc các đối tác của
trường.
Tôi đồng ý rằng Montgomery College có toàn quyền sở hữu đối với các nội dung tài liệu đó và có thể sử dụng tài liệu đó cho bất
kỳ mục đích nào phù hợp với sứ mệnh nhiệm vụ của Trường Đại Học. Các mục đích sử dụng này bao gồm nhưng không giới
hạn ở hình chụp, băng video, ấn phẩm, nội dung quảng cáo, thông cáo báo chí, website, và bất kỳ tài liệu giáo dục hay quảng
cáo nào bằng bất kỳ phương tiện nào.
Tôi xác nhận rằng tôi sẽ không được trả thù lao cho việc sử dụng các hình ảnh, băng video, chân dung như vậy, v.v...
Tôi vĩnh viễn miễn trừ và giữ vô hại và cam kết không khiếu kiện Montgomery College,
các ủy viên hội đồng quản trị, nhân viên, sinh viên, nhà thầu, đại diện hoặc đại lý của trường đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm
đối với bất kỳ tổn hại, thương tích, thiệt hại, yêu cầu bồi thường, kiện tụng, nguyên nhân khiếu kiện, chi phí, yêu sách, và phí
tổn nào liên quan đến việc lập, trưng bày/trình chiếu, phân phát, hoặc sử dụng chân dung của tôi trong các bức hình hoặc
đoạn băng video mà Montgomery College lập.
Montgomery College và những người kế nhiệm cũng như những người được ủy quyền của họ sẽ có toàn bộ quyền sở hữu đối
với các tài liệu nói trên lập theo giấy miễn trừ trách nhiệm này, và sẽ được coi là tài sản độc quyền của Montgomery College,
và tôi cho Montgomery College hưởng toàn bộ quyền sở hữu đó và các quyền khác một cách hợp lý và thỏa đáng.
Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và phải tuân thủ luật lệ tiểu bang Maryland. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa
Thuận này đều phải được lập bằng văn bản, có chữ ký của cả hai bên.
Tôi xác nhận rằng tôi đã trên mười tám (18) tuổi và tôi đã đọc nội dung ở trên cũng như
hoàn toàn hiểu các nội dung đó. Giấy miễn trừ trách nhiệm này sẽ có giá trị ràng buộc đối với tôi, những người thừa kế, đại diện
hợp pháp, và những người được ủy quyền của tôi.

ĐỒNG Ý VÀ CHẤP NHẬN:

Chữ Ký của Người Tham Gia

Chữ Ký của Đại Diện Montgomery College

Tên Viết Bằng Chữ In của Người Tham Gia

Tên Viết Bằng Chữ In của Đại Diện Montgomery College

Lật sang trang sau tới phần chữ ký của phụ huynh

PHỤ LỤC CHẤP THUẬN CỦA PHỤ HUYNH CHO MẪU MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỒNG
Ý CHO CHỤP HÌNH VÀ QUAY VIDEO

Phụ huynh/người giám hộ phải điền bản Phụ Lục Chấp Thuận của Phụ Huynh nếu người có tên ở trên chưa đến mười tám
(18) tuổi:
Tôi, người ký tên dưới đây, cam đoan và xác nhận rằng tôi là cha (mẹ) hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Tham Gia ký
tên trong Thỏa Thuận Cho Phép Chụp Hình và Quảng Cáo Kèm Theo. Tôi đã đọc và hiểu bản thỏa thuận và hoàn toàn hiểu rõ
các nội dung trong bản thỏa thuận, và tôi cho phép cũng như đồng ý với tất cả các quy định và cam đoan thực hiện các nghĩa
vụ của Người Tham Gia theo bản Thỏa Thuận đó.
ĐỒNG Ý VÀ CHẤP NHẬN:

PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP:

Chữ Ký của Phụ Huynh (nếu người tham gia dưới 18 tuổi)
Tên Viết Bằng Chữ In của Phụ Huynh
Số Điện Thoại của Phụ Huynh
Ngày
ĐẠI DIỆN CỦA MONTGOMERY COLLEGE:

Tên Viết Bằng Chữ In và Chức Vụ
Chương Trình (nếu thích hợp)
Nhà Sản Xuất (nếu thích hợp)
Ngày

Ngày

