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 حبرامجالمكتب  UCAR حباث  اللفا  الوو المركز الوطني أل

___________________________________________________________________ 

 13038الرقم الحبريد   ،شثرع سنتر ورين، حبولدر، كولورادو 0303

 على إصدار الصورموافقة أتفاقية ال

 )"الحبيثن"(

 (GLOBE: مطحبوعثت و موقع ولوب )االنشطة أو/ و المشروع

"( أن تأخذ صور أو تنشأ لقطثت من مشثركتي في UCARأوافق أنث على أن حبأمكثن مؤسسة الوثمعة ألحباث  اللفا  الوو  )"

تملك اقوق التألي  و النشر أل  صور و لقطثت تقوم  UCARحبأن و أقر حبعلمي التثم  تمثمث   يالنشثط/المشروع المذكور حبثألعلى. أع

الاق في إعثدة إستخدام و نشر و إعثدة نشر و إعثدة إنتثج أو تعديل أو عرض و تارير و توزيع اللقطثت و  UCARو أن ل  .حبعملهث

 د.ستعر  فيمث حبع التي الصور و إنشثء أعمثل مشتقة منهث في أ  و وميع وسثئل األعفام المعروفة األن و

 .المثدة هذهلدت( في وميع أناثء العثلم أنث أعين وميع الاقوق )إن وو

حبشكل غير توثر  و في حباو  غير هثدفة للرحبح و في أغراض توضياية و تعليمية  UCARعلى أن تستخدم الصور و اللقطثت من قحبل 

للصور  UCARأعتراض و لن أعترض على أستخدام  . ليس عند  أ GLOBEأو/و حبرنثموهث ولوب  UCARو / أو من أول الترويج ل 

 و أقسثمهث و وضحبثطهث و مدرائهث و موظفيهث و عمفائهث و ممثليهثو شركثتهث التثحبعة و مؤسسثتهث  UCARو اللقطثت. أصرح و أعفي 

علقة حبأستخدام الصور و م على ادة أو موتمعين يعتحبروا أاد األطرا  المعنية( من أ  و وميع المطثلحبثت النثشئة عن و المت)كل منه

 اللقطثت.

قضثئية اصرية على  سلطةو والية كولورادو. و سيكون لماثكم والية كلورادو  األمريكية لقوانين الواليثت المتادةهذه األتفثقية تخضع 

أ  شرط أو نص أو وزء من هذه  قضثئية سلطةذا أل  سحبب من األسحبثب وودت ماكمة مختصة ذات  أ  مسثئل متعلقة حبهذا الحبيثن. وإ

 حبكثمل القوة و الفثعلية القثنونية.األتفثقية غير قثحبل للتنفيذ فيظل مث تحبقى من االتفثقية 

الاقوق أن تحبيع أو تعين أو تصرح أو غير ذلك نقل وميع الاقوق الممنواة لهث أدنثه. و سيؤول هذا التصريح و التفويض  UCARياق ل 

 .UCARمرخص لهم و المتنثزل لهم من قحبل للمثلين القثنونين و ال

و ماتويثت هذا الحبيثن.  قد حبثألصثلة عن نفسي. أني قد قرأت مث سحبق و فهمت حبثلكثملو أكحبر( و لي الاق في التعث 81أقر أنث الراشد )سن 

 ملزم لي و لورثتي و ممثلي القثنونيين و المتنثزل لهم. هذ الحبيثنيكون 

 و فهمت بالكامل شروط هذا البيان و األتفاق الخاص بالصور و أقبل شروطه. أو أكبر, لقد قرأت 81أنا سن 

 توقيع المشترك أسم المشترك
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