SOLICITUDE
REPRODUCIÓN GRÁFICA

1. Solicitante.
D/Da:

D.N.I. nº:

En nome do/a:
Dirección postal:
E-mail:

Tlf.:

2. Finalidade da Reprodución.
a) Finalidade / Uso:
Investigación

Particular

Comercial

Institucional

Material Publicitario

Material Divulgativo

b) Tipo de Documento / Produto:
Informe / Estudio

Publicación

c) Título ou descrición do destino:

3. Motivos Solicitados.
a) Procedencia:

Do Arquivo Gráfico

b) Tipo Reprodución:

Fotográfica

De nova reprodución
Vídeo

Reprodución polo solicitante

Outra:

Motivos / Obxectos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Rúa Dr Domingo Goas, 2, E-27800 Vilalba (Lugo). Tlf.: (34) 982-511-383. museo@museovilalba.org

4. Necesidades.
Para realiza-las reproducións sinaladas, solicítase a colaboración do Museo coas seguintes recursos materiais ou humanos:

5. Condicións Xerais.
1. A entidade ou persoa peticionaria, abaixo asinante, comprométese a aceptar as condicións xerais aquí
establecidas.
2. Limitarase a realización de reproducións por parte dos solicitantes, así como o emprego de flash e trípode na salas de exposición. Estes traballos executaranse, preferentemente, os luns coincidindo co peche ó público das exposicións.
3. A utilización das reproducións autorízase so para os fins declarados no apartado segundo, e para unha
soa vez. A utilización posterior ou distinta da declarada implica unha nova solicitude.
4. Os dereitos de explotación das reproducións (copyright) subministradas polo Museo corresponden ó
mesmo, renunciando o solicitante expresamente a calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial
con respecto a elas.
5. Na edición ou exhibición na que se recollan total ou parcialmente reproducións ou filmacións do Museo, ou das súas pezas, farase constar expresamente a procedencia das mesmas do seguinte xeito: Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Cando se trate de reproducións pertencentes ó Arquivo Gráfico do Museo, terase que facer constar o seu copyright.
6. De toda publicación na que se empreguen reproducións dos fondos do Museo, ou das súas instalacións, entregaranse tres exemplares ó centro. Esta condición é válida tanto para a edición de libros, como para a produción de vídeos, audiovisuais u outros produtos.
7. Cando as reproducións sexan realizadas polo solicitante, realizarase unha segunda reprodución que
deberá ser entregada para o Arquivo Documental do Museo.
8. Ás reproducións fotográficas subministradas aplicaránselles as tarifas en vigor no momento da solicitude.
9. O Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba reservase o dereito de conceder calquera autorización de publicación ou emisión de imaxes dos seus fondos ou instalacións, polo tanto queda prohibida toda reprodución sen autorización por escrito.

6. Sinatura.
O solicitante manifesta ter lido e estar conforme coas anteriores condicións.
En

a,

Sinatura,

Proponse a seguinte data para realizar a reprodución:
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