adnotacje biura

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

D

UTWORU DRAMATYCZNEGO LUB LITERACKIEGO

Przed wype³nieniem prosimy zapoznaæ siê z objaœnieniami na odwrotnej stronie.
Wszystkie rubryki musz¹ byæ wype³nione; je¿eli zg³oszenie nie obejmuje któregokolwiek elementu z rubryk (1-12),
nale¿y wpisaæ "nie dotyczy".
Rubryki prosimy wype³niæ drukowanymi literami.

1
tytu³ utworu

tytu³ utworu pierwotnego (w przypadku opracowania)

2

3

4

5

6

7

oryginalny/
opracowanie
(przek³ad, adaptacja,
inne opracowanie)*

rodzaj(proza,opowiadanie,
scenariusz s³uchowiska,
dramat,dramat poetycki)*

wspó³autorski/
po³¹czony*

czas
trwania

utwór
opublikowany
tak/nie*

nazwa
wydawnictwa
i rok wydania

* nale¿y wpisaæ w³aœciwe okreœlenie

12
imiê i nazwisko twórcy/wspó³twórcy

8

autor/-rzy utworu
pierwotnego

9

autor/-rzy
przek³adu

10 autor/-rzy adaptacji
autor/-rzy
11 innego opracowania

czêœci udzia³owe w %

OBJAŒNIENIA DO WYPE£NIENIA FORMULARZA ZG£OSZENIOWEGO
UTWORU DRAMATYCZNEGO LUB LITERACKIEGO

1. Tytu³ utworu
Tytu³ utworu pierwotnego

Nale¿y wpisaæ tytu³ nadany przez autora zg³aszaj¹cego utwór.
Nale¿y wpisaæ tytu³ utworu, na podstawie którego dokonano opracowania
(t³umaczenia, adaptacji, innego opracowania).

2. Opracowanie
(mo¿e przyj¹æ formê: przek³adu,
adaptacji, innego opracowania)

Do wype³nionego formularza oraz egzemplarza utworu, podpisanego na
ostatniej stronie, nale¿y do³¹czyæ pisemn¹ zgodê autora utworu
pierwotnego i ewentualnie autora przek³adu na dokonanie opracowania.

4. Wspó³autorski

Nale¿y wpisaæ "wspó³autorski", jeœli jest to utwór, który powsta³ w wyniku
twórczej wspó³pracy co najmniej dwóch osób, bez wzglêdu na to, czy
pochodz¹ce od wspó³twórców wk³ady sk³adaj¹ siê na niepodzieln¹ ca³oœæ,
czy stanowi¹ odrêbne utwory.

- Po³¹czony

Nale¿y wpisaæ "po³¹czony", jeœli jest to utwór powsta³y z po³¹czenia
odrêbnych utworów w celu wspólnego rozpowszechniania.

5. Czas trwania

Nale¿y wpisaæ czas trwania w minutach.

6.

Jeœli utwór nie by³ wydany drukiem, do wype³nionego formularza nale¿y
do³¹czyæ podpisany na ostatniej stronie egzemplarz utworu.

7. Nazwa wydawnictwa

Jeœli utwór by³ wydany drukiem, podaæ nazwê wydawnictwa i rok wydania.

8. - 11.

Nale¿y wpisaæ czytelnie imiona i nazwiska wszystkich twórców lub
pseudonimy zatwierdzone przez Zarz¹d Stowarzyszenia.

12. Czêœci udzia³owe

Nale¿y wype³niæ tylko wówczas, gdy zg³aszany jest utwór wspó³autorski
(po³¹czony) lub autorzy utworu pierwotnego i opracowania s¹ chronieni
przez ZAiKS.

WYPE£NIA ZAIKS:
13. Egzemplarz tekstu
14. Data rejestracji
15. Numer systemowy

13

14

15

