FÉNYKÉPFELHASZNÁLÁSI DÍJAK
Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A táblázatban szereplő árak a 27 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák

Műfajok
Gazdálkodó
szervezetek, kiadók
stb.
Társintézmények
oktatás/tudományos/ismeretterjesztő
könyv, folyóirat, multimédia
4000,- Ft
3000,- Ft
„weblap”
4000,- Ft
3000,- Ft
plakát, falikép
5000,- Ft
3000,- Ft
óriásplakát
8000,- Ft
4000,- Ft
képeslap
kártya
5000,- Ft
3000,- Ft

7000,- Ft
4000,- Ft
prospektus, katalógus,
szórólap
4000,- Ft
3000,- Ft
TV, videó, film
(4 sec alatt/fölött)
2600,- Ft
1300,- Ft

5200,- Ft
2600,- Ft
színházi díszlet
6000,- Ft
3000,- Ft
bélyeg
8000,- Ft
–
naptár
4000,- Ft
2000,- Ft
országos napilapban képes hirdetés
6000,- Ft
3000,- Ft






képes magazin
5000,- Ft
–
helyi, szakmai lap
3000,- Ft
–
szakdolgozat, munkafotók
500,- Ft
500,- Ft
nyilvános diavetítés
1500,- Ft
1000,- Ft
kiállítás
10000,- Ft
4000,- Ft
világjog
Egyedi megállapítás szerint

szkennelés a kívánt méretben és felbontásban
400 Ft /db
DVD írás
 800,- Ft/db
elektronikus továbbítás
200,- Ft/db

A Múzeum a kiállított számla ellenértékét előre is kérheti (pl. külföldi megrendelés esetén).

Jóváhagyva:
2014. szeptember 1-től





				…………………………		……………………….
                                                     múzeumigazgató                                gazdasági vezető

 
SZERZŐDÉS
FÉNYKÉP KÖZLÉSÉHEZ
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum engedélyt ad a megrendelőnek, hogy a jelzett felvételeket az alábbi műben közölje, illetve kiállíthassa

Megrendelő
	neve: …………………………………………………………………………………….
postacíme: ………………………………………………………………………………
adószáma: ……………………………

A közölni kívánt felvételek/gyűjtemény: …………………………………………………….
   leltári száma: 		készítő:		leltári száma: 		készítő:
   ………………..	   ………………..		………………..	   ………………..
   ………………..	   ………………..		………………..	   ………………..
   ………………..	   ………………..		………………..	   ………………..
   ………………..	   ………………..		………………..	   ………………..
   ………………..	   ………………..		………………..	   ………………..

A felhasználás típusa:
	Oktatás/tudományos/ismeretterjesztő			kereskedelmi

Nyomdai vagy elektronikus (CD-ROM, Internet, tv, film stb., illetve kiállítás esetében:
	A mű szerzője: …………………………………………………………………………..
	Címe: ……………………………………………………………………………………
	Kiadó/rendező: ………………………………………………………………………….
	Példányszáma: ………………….. db
	Megjelenés ideje: ……………………………………………………………………….

Szolgáltatás díja
Ft
db
Összesen
felhasználási díj



szkennelés



DVD írás



elektronikus továbbítás



Mindösszesen




A felhasználási díjat a számla átvételétől számolt 20 banknapon belül kell befizetni a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 11746005-15416449 számlájára vagy a pénztárba pénztári nyitva tartáskor.
Megrendelő közlés hiányában is köteles a felhasználási díjat megfizetni.

Közlési feltételek:
	Közlésre szóló engedély egyszeri felhasználásra, a fenti céllal és műben, …………… nyelvű publikációra szól 2 naptári éven belül.

A felhasználó a publikáció megjelenése után egy hónapon belül 2 példányt ad át a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak a kifizetett közlési díjon felül.
Minden egyes felvételnél fel kell tüntetni a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, mint tulajdonos nevét, és a fotót készítő személy nevét.

Szekszárd, 2014. …………………


…………………………..					     …………………………..
           felhasználó						Wosinsky Mór Megyei Múzeum
      (cégszerű aláírás)							         PH

