
KINOS
Lyhytelokuvafestivaali 1.4.2023

Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry / Elokuvateatteri Kino Iiris
Saimaankatu 12, 15140 Lahti
kinosfest@gmail.com

Sopimus teoksen luovuttamisesta esityskäyttöön korvauksetta

1. SOPIMUKSEN KOHDE

Teoksen nimi: Kesto:

Lyhyt kuvaus teoksen sisällöstä:
Voidaan käyttää tiedottamisessa/markkinoinnissa

Valmistusvuosi: Kategoria: [   ] Animaatio [   ] Dokumentti [   ] Musiikkivideo
Rastita yksi tai [   ] Fiktio [   ] Videotaide
useampi

Onko teos esitetty / julkaistu jossain aiemmin tai julkaistaanko se ennen 1.4.2023:
Ei [   ] Kyllä [   ]

Missä:

2. TEOKSEN TEKIJÄ(T) JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA(T)

3. TIEDOT ESITYSKOPIOSTA
Rastita teoksen formaatti
Latauslinkki Linkki lähetetään osoitteeseen kinosfest@gmail.com, viestin otsikkoon elokuvan nimi

[   ] Mp4 [   ] DCP

Teoksen tarkka kesto (min, s):

Kuvasuhde:

Tekstitys [   ] Alkuperäiskieli:
Tekstityskieli:

4. TEOKSESSA KÄYTETTY MUSIIKKI

[   ] Teoksessa ei ole ääntä
[   ] Teoksessa ei ole musiikkia
[   ] Teoksessa käytetty olemassa olevaa musiikkia
[   ] Teoksessa on käytetty sitä varten sävellettyä musiikkia

Jos musiikki on kopioitu valmiilta äänitteeltä, tekijä sitoutuu hankkimaan luvan myös äänitetuottajalta ja äänitteellä esiintyviltä 
taiteilijoilta. Tarvittavat yhteystiedot saa Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:stä (ifpi.fi) tai Gramex ry:stä (gramex.fi)



5. TEOKSEN LÄHETTÄJÄN TIEDOT

Nimi: Syntymäaika:

Katuosoite:

Postinumero- ja paikka:

Puhelinumero(t):

Sähköposti:

Ammatti:

Lyhyt biografia:

Lisätietoja, nettisivu tms.:

6. SOPIMUSEHDOT

Teoksen esittäjä
Kinos-elokuvafestivaali on Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry:n tuottama kulttuuriprojekti. Kinosta tuottaa kulloinkin erikseen nimetty 
työryhmä, joka valitsee esitettävät teokset. Työryhmä ei perustele valintoja eikä anna teoksista palautetta.

Teoksen luovutus esityskäyttöön korvauksetta
Tekijät luovuttavat Päijät-Hämeen elokuvakeskukselle esitysoikeudet sopimuksen kohteena olevan teoksen esittämiseen korvauksetta 
Kinos-festivaalin yhteydessä. Valitut teokset esitetään Lahdessa elokuvateatteri Kino Iiriksessä 1.4.2023. Muut mahdolliset 
esitysoikeudet käsitellään tapauskohtaisesti teoksen tekijöiden/tuottajien kanssa.

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

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

Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa  1.4.2023. Sopimuksen osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kahden (2) viikon irtisanomisajoin. Irtisanomista ei 
tarvitse perustella.

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

7. TEOKSEN JA SOPIMUKSEN LÄHETTÄMINEN

Teokset vain latauslinkkinä yhdessä allekirjoitetun sopimuksen kanssa osoitteeseen kinosfest@gmail.com. 

Teos ja sopimus on oltava perillä 28.2.2023 mennessä.  

Sama tekijä voi lähettää useita teoksia, jokaisesta on täytettävä oma sopimus.

8. ALLEKIRJOITUS

Päiväys ja paikkakunta:

Allekirjoitus (tekijöiden puolesta):

Nimen selvennys:


