KÉRELEM MAGÁNCÉLÚ FOTÓZÁSHOZ
Alulírott ............................................................................................................
ezúton kérelmet
nyújtok be, hogy a Pannonhalmi Főapátság alább megjelölt külső helyszínén/helyszínein magán célú
fotózást folytathassak. (Kérjük, húzza alá a helyszín/helyszínek nevét!)
Külső helyszínnek minősülnek az alábbiak:
-

Gyógynövénykert, Levendulás és Arborétum teljes területe
Pannonhalmi Apátsági Múzeum udvarai
Szent Jakab Ház udvarai
Pannonhalmi Apátsági Pincészet udvar és pinceterasz
Viator Apátsági Étterem

A Viator Apátsági Étteremben (Takács Gábor viator@viator.co.hu ), illetve az Apátsági Pincészetben
(Illés Tamás pinceszet@osb.hu ) történő fotózás rendjét külön szabályzat határozza meg!
A kérelem benyújtásával tudomásul veszem és teljes körűen elfogadom az alábbi feltételeket:
A fotózás díja 10.000.- Ft (azaz tízezer Forint), mely díjat számla ellenében a fotózást legalább
5 munkanappal megelőzően a Főapátság 10700031-04072306-51100005 számú (CIB) bankszámlájára
átutalással, vagy a fotózás napján a helyszínen készpénzben fizetek meg.
(Banki utalás esetén a közleményben kérjük a nevet és időpontot, illetve a „fotózás” szót feltüntetni.
Az utalásról szóló banki igazolást a fotózás napján, a helyszínen be kell mutatni.)
A fotózás időpontja a kertészet és a Teaház nyitvatartási időszakába eshet. A fotózás során a
parcellák területére belépni tilos, a fényképeket kizárólag az utakon és a parcellákat elválasztó
ösvényeken maradva lehet elkészíteni. A lekerített és üzemi területekre, valamint a turisták számára
lezárt épületekbe belépni tilos. A fotózásra érkezők autóikkal korlátozott számban a Biomassza fűtőmű
előtti téren parkolhatnak úgy, hogy a gépkocsik a Gyógynövénykertben zajló munkálatokat, illetve a
nyári időszakban közlekedő kisvonat forgalmát nem akadályozhatják.
A Teaházban, a Lepárló épületben, a Biomassza fűtőműben, valamint a Gyógynövény
Manufaktúrában fotózni tilos. A Kertészet területén található bútorok (beleértve a Teaházhoz tartozó
berendezéseket), eszközök, gépek a fotózás során kellékként nem használhatóak.
A fotózás során választott pozícióknak, beállításoknak, illetve öltözeteknek minden tekintetben
összeegyeztethetőknek kell lenniük a Főapátság által képviselt értékrenddel.
Politikai, ideológiai tartalmat közvetítő, bármilyen párt vagy kampány célját szolgáló felvételek
készítése nem engedélyezett.
A fotózás során installációk, mesterséges hátterek felállítása nem engedélyezett.
A Főapátság Gyógynövénykertje magánterület, ezért az itt készített felvételek bármilyen nemű
nyomtatott vagy elektronikus anyagban történő publikálására, a fotózást megrendelőn kívüli további
értékesítésére kizárólag a Főapátság engedélyével és írásbeli beleegyezésével kerülhet sor. A
Főapátság területén készített fotók utólagos, médiafelületeken (on-line újságok, hírportálok, napi- és
hetilapok, periodikák) történő publikálása tilos. Kivétel ez alól a magáncélú közösségi médiafelületeken
(pl. Facebook, Instagram) történő közzététel.
A Főapátság területén készített fotók kiállítási megjelentetése kizárólag a fotózás helyszínének
feltüntetése mellett, a Főapátság engedélyével és írásbeli beleegyezésével engedélyezett.
A fotósnak joga van saját honlapján, reklámjaiban felhasználni az általa a Főapátság területén
készített fotókat reklámcéllal, referenciaként.
A felvételeken kizárólag a fotóssal szerződésben álló személyek szerepelhetnek.
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A fotózást követően a fotós két általa választott felvételt szabad felhasználásra digitális
formában, vízjel és egyéb jelzések nélkül a Főapátság részére megküld.
(A felvételeket az info@osb.hu email címre kérjük továbbítani, a tárgymezőben feltüntetve a fotózás
időpontját és az engedély kérelmezőjének nevét.)
Amennyiben a fotózás tervezett időpontjában az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a
felvételek elkészítését, a fotós a Főapátsággal történt egyeztetést követően jogosult egy újabb,
mindkét fél számára alkalmas időpontot választani.
A Főapátság kültéri rendezvényei idején a fotózás helyszínét és időpontját a Főapátság
munkatársai jogosultak meghatározni, adott esetben új időpontra halasztani.
A fotózási tevékenység során a fotós és / vagy a modellek által a helyszínen esetlegesen okozott
károkat a kérelmező 15 munkanapon belül köteles helyreállítani. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy
a Főapátság jogosult a helyreállításra, melynek költségét számla ellenében, 15 napos határidővel a
Kérelmező köteles számára megfizetni.
Engedély hiányában, a Főapátság jogosult a területén engedély nélküli tevékenységet végző fotós ellen
jogi lépéseket tenni. A felek által kölcsönösen aláírt kérelem és szerződés hiányában a Főapátsághoz
tartozó külső területeken a fotózás nem engedélyezett.
Amennyiben Kérelmező a fentebb részletezett feltételek bármely pontját megszegi, a fotózási
engedélyt a Főapátság egyoldalúan és mindennemű jogkövetkezmények nélkül visszavonhatja.
A szerződés jogviszonyaira a magyar jogrend vonatkozó előírásai érvényesek. A felek igyekeznek
minden vitás kérdést maguk között rendezni. Bárminemű vita eldöntésére a kizárólagosan illetékes
bíróság székhelye Győr. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
Kérelmező neve: .........................................................................................................
Kérelmező lakcíme: ....................................................................................................
Kérelmező telefonszáma: ...........................................................................................
Kérelmező születési helye, ideje: ...............................................................................
Kérelmező személyi igazolvány száma: ......................................................................
A fotózás tervezett időpontja: ....................................................................................
A Főapátság részéről kapcsolattartó, engedélyező:
Név: ..............................................................................................
Mobil: ..........................................................................................
E-mail: ..........................................................................................

........................................................
Engedélyező,
Pannonhalmi Főapátság

........................................................
Kérelmező

További információ: TriCollis Foglalási Központ – 96/570-191 – info@osb.hu
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