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Formularz zamówienia Authoringu
Page  of 
AUTHORING
ZABEZPIECZENIE
VIDEO
Format obrazu
DVD5, DVD9, VCD, 2xVCD, DVD10
MENU
ANIMACJA
DODATKI
START PŁYTY
KOLEJNOŚĆ PRZY STARCIE
SCENARIUSZ
OSTRZEŻENIE
LOGO WYDAWCY
SPOTY
MENU
FILM
INNE
NAPISY
LP
NAZWA ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ
LICZBA KANAŁÓW
RODZAJ KODOWANIA
LP
NAZWA ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ
LICZBA KANAŁÓW
RODZAJ KODOWANIA
MATERIAŁY DO AUTHORINGU
Oświadczam(y), że posiadam(y) wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do powielania materiału przekazanego TAKT Sp. z o.o. (TAKT) w związku ze złożeniem zamówienia, w tym do wszystkich utworów w nim zawartych, nie wyłączając utworów zbiorowych, w ilości podanej powyżej, w tym w szczególności prawo do jego zwielokrotnienia. Zobowiązuje(my) się, w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony osób trzecich dostarczyć, wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące praw do utrwalenia, udostępniania, zwielokrotniania, rozpowszechniania materiału stanowiącego przedmiot zamówienia. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń osób trzecich do materiału stanowiącego przedmiot zamówienia zobowiązuję(my) się do ich zaspokojenia w całości w miejsce TAKT oraz do pokrycia w całości  poniesionych przez TAKT kosztów w związku z wadą prawną materiału.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje Ogólne warunki transakcji handlowych sprzedaży i dostawy TAKT Sp. z o.o.
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