Załącznik nr 3 do Regulaminu Ogólnego „Przebojem Na Antenę 2016”

OŚWIADCZENIE

1. Wykonawca/zespół* oświadcza, że udziela Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o.,
zwanej dalej Sony Music, na okres 6 miesięcy od złożenia niniejszego oświadczenia, prawa
pierwszeństwa negocjacji, którego przedmiotem będzie:
A. zawarcie umowy fonograficznej, licencyjnej, managementowej, agencyjnej lub innej umowy
tego typu, której przedmiotem będzie:
a) utrwalenie, wydanie albo dystrybucja nagrań audio i audio-video w wykonaniu
Artysty (zawierających artystyczne wykonania Artysty);
b) powierzenie przez Artystę praw w zakresie korzystania z wizerunku, nazwiska, pseudonimów
Artysty w celach komercyjnych (reklama i merchandising);
c) wykonywanie przez Artystę utworów słowno-muzycznych podczas koncertów lub innych
imprez artystycznych o charakterze publicznym jak i niepublicznym, jak np. audycje
telewizyjne, widowiska, pokazy, przeglądy, prezentacje itp., zarówno na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami;
d) wykonywanie przez Artystę innych niż wymienione powyżej działań lub zadań o charakterze
artystycznym, w tym w szczególności wykonywanie zadań aktorskich w filmach
fabularnych, reklamowych, teledyskach i innych utworach audiowizualnych;
e) udział Artystę w reklamach, w tym w szczególności udział w charakterze modela w sesjach
zdjęciowych, organizowanych w celu utrwalenia wizerunku dla potrzeb reklamy lub
promocji jakichkolwiek towarów lub usług.
f) udział Artysty w charakterze modela w pokazach mody lub innych prezentacjach, w tym
także promocyjnych;
B. wykonywanie wszelkich utworów/występów w celu ich utrwalenia w celu rozpowszechniania
na jakimkolwiek nośniku audio lub audio-video;
C. wydanie materiału muzycznego nagranego przed datą podpisania niniejszego oświadczenia.
2. Zobowiązanie powyższej treści jest wiążące dla wykonawcy/zespołu* od momentu
zakwalifikowania go do ETPU OGÓLNOPOLSKIEGO.
3. Jednocześnie wykonawca/zespół* w momencie zakwalifikowania się do ETPU
OGÓLNOPOLSKIEGO zobowiązuje się do zawarcia umowy z Sony Music umowy pierwszeństwa o
zawarcie kontraktu fonograficznego w treści przedłożonej przez Sony Music.
4. Wykonawca/zespół* przyjmuje do wiadomości, że warunkiem dalszego udziału w ETAPIE
OGÓLNOPOLSKIM jest przedłożenie ORGANIZATOROWI podpisanej umowy z Sony Music, o jakiej
mowa w ust. 3 powyżej.
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