9.1 WŻ / W__/ J
9.2 IM / M__/ J
……………………………………
pieczątka firmy

Dyrekcja Okręgowa
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
w ....................................................
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ – JEDNORAZOWEJ
Wnosimy o udzielenie licencji na publiczne wykonywanie i / lub odtwarzanie utworów chronionych przez
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, podczas organizowanej n / w imprezy:
•

wykonywanie utworów „na żywo” przez muzyka lub zespół muzyczny,

! WZ1
! WZ2
! WZ3
! WZ4
! W30
! W21
! WA1
! W31
•

dancing
zabawa
bal sylwestrowy
wesele
impreza okolicznościowa, bankiet
występ muzyka /ów / w lokalu, na bankiecie (muzyka w tle)
występ artystyczny w lokalu gastronomicznym (na bankiecie)
inna impreza (podać jaka) ...................................

odtwarzanie utworów („muzyka mechaniczna”) za pomocą urządzeń technicznych:

! MZ2
! MZ3
! MZ4
! M30
! MZ5
! M23
! M24
! M32
! M33
! M34
! M31

dyskoteka
bal sylwestrowy
wesele
impreza okolicznościowa, bankiet
kurs tańca
pokaz mody
zajęcia aerobiku
imprez sportowo rekreacyjna, festyn, itp
targi, wystawa
zawody sportowe, w szczególności : turniej tańca, jazda
figurowa na lodzie, gimnastyka artystyczna
inna impreza (podać jaka) ....................................................

Powyższą imprezę zamierzamy zorganizować w dniu / dniach ........................... o godz. ......................... w lokalu
/ obiekcie:
• nazwa lokalu ...............................................................................................................................................
• charakter lokalu – obiektu (np. gastronomiczny, usługowy, handlowy, sala widowiskowa itd.)
………………...........................................................................................................
• adres: powiat: ................................................................ gmina: .................................................................
• kod pocztowy , miejscowość, ulica, nr ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
• powierzchnia ......................... m2 , liczba miejsc ...............................
• przewidywana frekwencja .......................................
• wstęp:
a. cena biletu wstępu ..............................
b. inne źródła finansowania imprezy ...............................

Dane dotyczące naszej firmy:
1. pełna nazwa firmy: ................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
2. status prawny: ! osoba fizyczna, ! osoba prawna, ! inny
3. siedziba firmy: powiat: ................................................ gmina: ..............................................
• kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu ..............................................................................
• adres zamieszkania właściciela firmy (dot. osoby fizycznej) :
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu ........................................................................
4. adres do korespondencji:
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr lokalu ........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.
5. telefony ............................................... fax .............................................. e-mail ...............................................
6. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)..................................................
7. regon .....................................................................................
8. NIP .......................................................................................
9. konto bankowe .......................................………........................................................................................
10. osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu: funkcja ....................................................................................
imię i nazwisko ..................................................................................................................................................
11. do wniosku załączam kserokopię:

! zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
! odpis z KRS
! wypis z innego rejestru
Powyższe dane będą wykorzystywane przez ZAiKS tylko w celu wystawienia i realizacji umowy.

........................................ dn. .................................
…………………….………………………….
pieczęć i podpis
04.04.05.

