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SOPIMUS TEOKSEN LUOVUTTAMISESTA ESITYSKÄYTTÖÖN KORVAUKSETTA 
 

1. Sopimuksen kohde 

Teoksen nimi: Kesto (t:min:s): 

Lyhyt kuvaus teoksen sisällöstä: 
 

Mahdolliset aikaisemmat julkiset esitykset: 

Valmistumisvuosi: 
 
 
  

Lajityyppi (valitse yksi tai useampi): 
[   ]  Animaatio [   ]  Dokumentti [   ]  Musiikkivideo 
[   ]  Fiktio [   ]  Videotaide 

Ylläolevia tietoja voidaan käyttää ohjelmatiedoissa. 
	  

	  
	  

3. Teoksessa käytet ty  musi ikk i  

Rastita: 
[   ]  Teoksessa ei ole ääntä 
[   ]  Teoksessa ei ole musiikkia 
[   ]  Teoksessa on käytetty olemassa olevaa musiikkia 
[   ]  Teoksessa on käytetty sitä varten sävellettyä musiikkia 
Jos musiikki on kopioitu va lm i i l ta  ään i t tee l tä , tekijä sitoutuu hankkimaan luvan myös äänitetuottajalta ja äänitteellä esiintyviltä 
taiteilijoilta. Tarvittavat yhteystiedot saa Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:stä (www.ifpi.fi) tai Gramex ry:stä 
(www.gramex.fi). 

2 .  Teoksen tek i jä/ohjaa ja ja  tek i jänoikeuks ien ha l t i ja( t)   

	  



	  

4. T iedot  es i tyskopiosta 

Rastita esityskopion formaatti: 
[   ]  DVD [   ]  blu-ray [   ]  DCP [   ]  muistitikku [   ]  muu, mikä?	  

	  
	  

5. Teoksen lähettä jän t iedot  

Nimi: Syntymävuosi: 

Katuosoite: Postinumero- ja toimipaikka: 

Sähköposti: Puhelinnumero(t): 

Internetsivu (jos on): 

Ammatti: 

Lyhyt biografia: 

 
Muuta huomioitavaa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[  ] Haluan esityskopioni takaisin postitse. Liitän mukaan myös palautuskuoren, osoitteella ja postimaksuilla varustettuna. 
[  ] Lähettämäni teoksen materiaalia saa käyttää KINOS 2015 -ennakkomarkkinoinnissa ja ohjelmistoesittelyissä. 
 



6. Sopimusehdot 

 
Teoksen es i t tä jä  

 
KINOS-elokuvafestivaali on Päijät-Hämeen elokuvakeskuksen tuottama kulttuuriprojekti. 

 
Teoksen luovutus  es i tyskäy t töön korvaukset ta  

 
Tekijät luovuttavat Päijät-Hämeen elokuvakeskukselle esitysoikeudet sopimuksen kohteena olevan 
teoksen esittämiseen korvauksetta KINOS-festivaalin yhteydessä. Valitut teokset esitetään 
Lahdessa 27.-29.3.2015. Muut mahdolliset esitysoikeudet käsitellään tapauskohtaisesti teoksen 
tekijöiden /tuottajien kanssa erillisin sopimuksin. 

 
O ikeus  es i tyso ikeuden luovut tam iseen 

 
Tekijät tai heidän edustajansa vakuuttavat tällä sopimuksella, että heillä on oikeus teoksen 
esitysoikeuden luovuttamiseen. Tekijät ovat vastuussa myös musiikin käyttöluvista. 

 
Vah ingonkorvausve lvo l l i suus  

 
Tekijät korvaavat mahdollisten tekijänoikeusjärjestöjen taikka tekijänoikeuksien haltijoiden vaateet 
Päijät-Hämeen elokuvakeskukselle tai sen yhteistyökumppaneille aiheutuneen vahingon mukaisesti. 

 
Sop imuksen vo imassao lo  
 

Sopimus on voimassa 27.-29.3.2015. Sopimuksen osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kahden 
(2) viikon irtisanomisajoin. Irtisanomista ei tarvitse perustella. 

 
Er im ie l i syyks ien  ra tka isu  

 
Sopimuksesta tai sen rikkomisesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. 
 

Tämä sopimus on toimitettu Päijät-Hämeen elokuvakeskukselle esitettävän teoksen mukana. 
 
 
 

7 .  A l lek i r jo i tus 

Päiväys ja paikkakunta: 

Tekijöiden puolesta: 

Nimen selvennys: 

	  
	  


