
 :قم بإرفاق مرجع مرئي لعارض األزياء هنا
 ).تتم محاذاته إلى الرآن األيمن العلوي إذا آان أآبر من المربع(

 ة مصّورة،فورية أو رخصة قيادة أو نسخة مطبوعة أو نسخ Polaroid على سبيل المثال، صورة
  .إلخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات عارض األزياء

 _____________________________________)االسم (مطبوع

 __________________________ )السنة/ش ش/ي ي( تاريخ الميالد

 [ ]  الجنس ذآر [ ] أنثى

 )*معلومات عارض األزياء (أو ولي أمره

 ____________________________________ عنوان اإلقامة

_________________________________ 
 

 ______________ المدينة _____________________    الوالية/المقاطعة

 _____________ الدولة __________________  رمز المنطقة/الرمز البريدي

 _________________ الهاتف ____________________ البريد اإللكتروني

 _______________________________________________ التوقيع

 ___________________________ ) السنة/ش ش/ي ي (تاريخ التوقيع

إذا آان عارض األزياء قاصًرا أو يفتقر إلى األهلية في دائرة االختصاص القضائي لمحل اإلقامة، فإن *
أنه يتمتع باألهلية القانونية الكاملةولي األمر يضمن ويتعهد بأنه الوصي القانوني على عارض األزياء، و

للموافقة على جلسة التصوير ولتنفيذ هذا التنازل الذي يتم بمقتضاه التنازل عن آافة الحقوق في المحتوى 
التفاصيل الخاصة  الخاص بعارض األزياء. إذا آنت بصدد التوقيع بموجب هذه األهلية، فيرجى إدخال 

 .أدناه بك أعاله واسمك
 __________________________________________ :مراسم ولي األ

 إذا وجد

 
 

 :معلومات إضافية يجب إآمالها من قبل عارض األزياء
  )اختيارية(

  ُتطلب معلومات األصل العرقي ألغراٍض وصفية
  فقط، وتكون بمثابة وسيلة لتوفير مزيد من الدقة

 .في تعيين آلمات البحث

 :ما ينطبق عليك َضْع دائرة حول آل –آسيوي ___

 )صيني، هندي، ياباني، آوري، غير ذلك(

 قوقازي، أبيض___هسباني، التيني ___

  شرق أوسطي ___أميرآي أصلي ___من سكان جزر المحيط الهادئ___

 أسود ___عرق مختلط ___أميرآي أفريقي___

 :غير ذلك

 
الشهادة في السن القانونية (مالحظة: يجب أن يكون آافة األشخاص الذين يقومون بالتوقيع والشاهد

ويتمتعون باألهلية القانونية في المنطقة التي يتم توقيع هذا التنازل فيها. وال يمكن ألي شخص التوقيع 
  )آشاهد على التنازل الخاص به

 _____________________________________________ )االسم (مطبوع

 _________________________________________________ التوقيع

 ______________________________ )السنة/ش ش/ي ي( تاريخ التوقيع

 
2008 ديسمبر –العربية  –التنازل الخاص بعارض األزياء 

 التنازل الخاص بعارض األزياء
 

بالتعويض المقرُّ باستالمه هنا، وبمقتضى توقيع هذا التنازل، فإنني أعطي 
المصِور الفوتوغرافي / صانع الفيلم واألشخاص المتنازل لهم اإلذن 
بترخيص المحتوى واستخدامه في أي وسائط ألي أغراض (باستثناء 

والتي قد تتضمن، على سبيل المثال  التشهير و / أو إنتاج المواد اإلباحية)
ال الحصر، اإلعالن عن أي خدمة أو منتج والترويج له وتسويقه وتعبئته. 
وأوافق على أنه قد يتم الجمع بين المحتوى وصور ونصوص ورسومات 
وأفالم وملفات صوتية وأعمال مسموعة ومرئية أخرى آما قد يتم قصه أو 

ى أنني قد وافقت على نشر أصلي العرقي تغييره أو تعديله. وأقرُّ وأوافق عل
(أصولي العرقية) آما هو موضح أدناه، ولكنني أعي أنه ربما يتم إقران 
أصول عرقية أخرى بي من ِقبل المصِور الفوتوغرافي / صانع الفيلم و / 

 .أو األشخاص المتنازل لهم ألغراض وصفية

 
ى أن آافة إنني أوافق على أنه ليست لدي أي حقوق في المحتوى، وعل

الحقوق المتعلقة بالمحتوى إنما تخص المصِور الفوتوغرافي / صانع الفيلم 
واألشخاص المتنازل لهم. وأقرُّ وأوافق على أنني لم أعد أمتلك أي حق في 
تعويض أو حساب إضافي، وأنني لن أتقدم بأي مطالبات مستقبلية ألي 

نازل لهم. وأقرُّ سبب إلى المصِور / صانع الفيلم و / أو األشخاص المت
وأوافق على أن هذا التنازل ملزم لورثتي وللمتنازل لهم من قبلي. وأوافق 
على أن هذا التنازل غير قابل للرجوع عنه، وعلى أنه عالمي ودائم، 
وسوف يخضع لقوانين (باستثناء قانون الُمنازعات) الدولة / الوالية 

ارض األزياء (أو ولي المدرجة في القائمة التالية واألقرب إلى عنوان ع
أمره*) الموجود في العمود المقابل للنص: نيويورك وألبرتا وإنجلترا 

 .وأستراليا ونيوزلندا

من المتَفق عليه أن معلوماتي الشخصية لن تكون متوفرة للعامة ولكنها قد 
ُتستخدم فقط في ما يتعلق بشكل مباشر بترخيص المحتوى حيثما اقتضت 

ثال، لرّد المطالبات أو حماية الحقوق أو إخطار الضرورة (على سبيل الم
االتحادات التجارية) وقد يتم االحتفاظ بها طالما آانت ضرورية تحقيًقا لهذا 
الغرض، بما في ذلك مشارآة هذه المعلومات مع المرّخص لهم من الباطن 
/ المتنازل لهم من المصِور الفوتوغرافي / صانع الفيلم ونقلها إلى بلدان 

انين مختلفة في ما يختص بحماية البيانات وخصوصيتها حيث قد ذات قو
يتم تخزينها والوصول إليها واستخدامها. إنني أتعهد وأضمن أنني أبلغ من 

عاًما على األقل وأتمتع باألهلية القانونية الكاملة لتنفيذ هذا  18العمر 
 .التنازل

 
صِور يعني "المتنازل لهم" أي شخص أو شرآة قام الم تعريفات:

الفوتوغرافي / صانع الفيلم بالتنازل له أو لها عن حقوق أو قام بترخيصها 
له أو لها بموجب هذا التنازل، وآذلك المرّخص لهم من قبل هذا الشخص 

دوالر أو أي شيء آخر ذا قيمة آنت  1أو الشرآة. يعني "تعويض" مبلغ 
. يعني قد تلقيته مقابل الحقوق الممنوحة من جانبي في هذا التنازل

"المحتوى" آل الصور الفوتوغرافية أو المادة الفيلمية أو المسموعة أو 
التسجيلية األخرى، الثابتة أو المتحرآة، المأخوذة لي آجزء من جلسة 
التصوير. تعني "الوسائط" آافة الوسائط بما في ذلك الرقمية واإللكترونية 

من الوسائط األخرى والمطبوعة والتلفزيونية والفيلمية واإلذاعية وغيرها 
المعروفة اآلن أو التي سيتم اختراعها. يعني "عارض األزياء" شخصي أنا 
ويتضمن مظهري ومالمحي وصوتي. يعني "ولي األمر" األب/األم و/أو 
الوصي القانوني على عارض األزياء. يشار في هذا التنازل إلى ولي األمر 

السياق. يعني  وعارض األزياء مًعا بضمير المتكلم، حسبما يقتضي
"المصِور الفوتوغرافي / صانع الفيلم" المصِور الفوتوغرافي أو الرّسام أو 
صانع الفيلم أو المصور السينمائي أو أي شخص أو آيان آخر يقوم 
بتصويري فوتوغرافًيا أو التسجيل لي. تعني "جلسة التصوير" جلسة 

  .التصوير الفوتوغرافي أو الفيلمي الموضحة في هذا النموذج

 

 معلومات المصِور/صانع الفيلم

  ________________________________ )االسم (مطبوع

  _____________________________________التوقيع

  _____________________ )السنة/ش ش/ي ي ( تاريخ التوقيع 

  _____________________________تاريخ جلسة التصوير

  _____________فيها جلسة التصوير البلد والمنطقة/الوالية المنعقدة

 __________________ )وصف/مرجع جلسة التصوير (إذا وجد


