
 

Muvafakatname 

 

İşbu belgeyle  

___________________________________________ (Proje katılımcısı) 

ile ilgili olarak __________________________________________________ projesi 

kapsamında 

görüntüsü veya sesinin ya da katılımcının işlerinin görüntüsü veya sesinin yer aldığı 

fotoğraflar, filmler veya ses kayıtlarının yayınlanmasına muvafakat ederiz. Yayınlama ticari 

amaçlı olmayıp sadece "Kulturrucksack NRW" (Kültür Sırt Çantası NRW) programı ve 

_____________________________________________ ili / ilçesi / birliği ile ilişkili olan 

amaçlar için yapılabilir. 

 

Bu muvafakatname zaman ve mekân açısından sınırsız olarak özellikle fotoğraflar, filmler ve 

ses kayıtlarının yayınlanması, çoğaltılması ve basın, televizyon, radyo, internette (Facebook 

gibi sosyal medyalar dahil), görüntü / ses taşıyıcılarda (ör. DVD), Kulturrucksack NRW veya 

_______________________________ ili / ilçesi / birliğinin reklamlarında ve reklam 

materyallerinde kamuya açık hale getirme haklarını kapsar (ör. broşürler, afişler, kartlar). Bu 

muvafakatname ayrıca kamuya açık yayınlama, düzenleme veya başka türde ticari  olmayan 

değerlendirme haklarını da kapsar. 

Bu materyalin yayınlanması karşılığında ücret almayacağımızı ve katılımcıların adının her 

zaman belirtilmeyeceği konusunda bilgilendirildik.  

 

Yer, Tarih: 

 

Kayda alınan kişi (imza): ____________________________________________________  

 

Tüm yasal temsilciler: 

Adı: _____________________________________________________________________ 

      

İmza: ___________________________________________________________________ 

      

İletişim bilgileri (olası sorular için): 



 

 

Mevcut muvafakatnamelerin onayı  

tüm katılımcılar / veliler ve yasal temsilcilere ait olmak üzere aşağıdaki proje ile ilgili 
fotoğraflar, ses kayıtları ve videoların yayınlanmasına ilişkin kullanım haklarını içeren 
muvafakatnameler mevcuttur 

     _______________________________________________  

 

Verileceği yer:        _______________________________________________ 

(Kulturrucksack görevlisi) 

 

İşbu belgeyle yukarıda anılan projeyle ilgili olan ve 

____________________________________ ili / ilçesi / birliği / Kulturrucksack NRW eyalet 

programına yönlendirmiş olduğum veya www.kulturrucksack.nrw.de web sitesinde 

yayınladığım fotoğraflar, ses kayıtları ve videolarda sadece hem katılımcıların kendisinden 

hem de ebeveynlerinden / yasal temsilcilerinden yayınlama ile ilgili muvafakatnamelerinin 

mevcut olduğu çocukların veya gençlerin ya da onların işlerinin yer aldığını onaylarım. İlgili 

formlar mevcut olup talep üzerine ibraz edilebilir. 

 

Fotoğraf materyalinde: 

□ Fotoğrafı çeken benim.  □ Fotoğrafı çeken kişi _________________________ 

 

Teslim edilen materyal üzerinde serbest tasarruf hakkımın olduğunu ve üçüncü kişilerin 

haklarından muaf olduğunu onaylarım. _________________________ ili / ilçesi / birliği veya 

Kulturrucksack NRW tarafının telif veya özlük hakları ile ilgili istemlere maruz kalması 

halinde onları üçüncü kişilerin her türlü istem hakkından muaf tutacağımı onaylarım. 

 

Proje yöneticisinin adı: __________________________________________________ 

Uygulama yeri: __________________________________________________ 

Proje zamanı: __________________________________________________ 

 

Yer, Tarih: __________________________________________________ 

 

Proje yöneticisi imzası: __________________________________________________ 

Bu sayfa üzerinden Kulturrucksack görevlisine bir 
projedeki tüm katılımcıların ve velilerinin 
muvafakatnamelerinin proje yönetimine ibraz 
edilmiş olduğu toplu olarak onaylanabilir.  
 
Bu sayede münferit formlar (bkz. önceki sayfa) 
proje yönetiminde kalabilir; Kulturrucksack 

görevlileri sadece bu "Toplu onayı" alır.  


