نموذج إصدار التعويض عن تصوير الفيديو/التصوير الفوتوغرافي
 ،بالنظر إلى اإلذن الممنوح لي من مدينة نيويورك
أوافق أنا،
،
وإدارة النقل في مدينة نيويورك (" ،)"DOTللدخول في ممتلكاتها و/أو المباني الموجودة في
 ،كما هو محدد في التصريح المرفق ،مع األفراد
في التاريخ (التواريخ)
والمعدات اللتقاط صور ثابتة وصور متحركة وأشرطة فيديو وتسجيالت صوتية ("المواد") ألي أجزاء من هذه
الممتلكات ،بما في ذلك أي اسم متصل بالممتلكات ،لالستخدام والتضمين والعرض والتوزيع واالستغالل بشكل آخر،
بأي طريقة أو وسائط أيًّا كانت ،سواء كانت معروفة اآلن أو تم ابتكارها فيما بعدُ ،في جميع أنحاء العالم ،بشكل دائم
وأي
في وفيما يتعلق بإنتاج معنون (معنون مؤقتا)
،
إعالنات أو دعاية أو ترويج للبرنامج أو خدمات
على ما يلي:
 .1الدخول إلى الممتلكات و/أو المباني المذكورة أعاله على مسؤوليتي الخاصة( .تفاصيل طاقم التمثيل وطاقم العمل
والمعدات المراد استخدامها مدرجة في خطاب مرفق طيه).
ا
مسؤوال عن الدفاع عن مدينة نيويورك وتعويضها وإعفائها هي و DOTوالمسؤولين والوكالء والعاملين
 .2أكون
والممثلين والمحامين والمستشارين والمقاولين المستقلين لديهما ("المستحقون للتعويض") من تحمل الخسارة من
أي وجميع االستحقاقات والدعاوى وااللتزامات والغرامات واألضرار والعقوبات والمطالبات والرسوم والنفقات
(بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أتعاب ومصروفات المحاماة) ("األضرار") التي قد يتم فرضها على أو
أو
تكبدها من جانب أو تأكيدها ضد أي من المستحقين للتعويض والتي تكون ناشئة عن أو متعلقة بحضور
حضور وكالء أو ممثلين أو عاملين أو موظفين أو مقاولين مستقلين لـ
خالل الوقت المتفق عليه وللغرض المتفق عليه سواء كانت هذه األضرار ناتجة عن إهمال المدينة أم ال؛ ولكن
شريطة أال تسري المسؤولية السابقة وااللتزام بالتعويض على أي أضرار بالقدر الذي ينشأ عن أي سوء تصرف
متعمد أو إهمال جسيم من المدينة أو مسؤوليها أو موظفيها أو العاملين بها أو وكالئها أو محاميها أو االستشاريين
أو المقاولين المستقلين لديها .عالوة على ذلك ،من الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية أال تتحمل المدينة أي
مسؤولية عن المسؤوليات والدعاوى وااللتزامات والغرامات واألضرار والعقوبات والمطالبات والتكاليف
والمصروفات والنفقات (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أتعاب ومصروفات المحاماة المعقولة) تجاه
األشخاص أو الممتلكات على حساب أنفسهم ،باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الوثيقة.
 .3تحرير وإعفاء مدينة نيويورك و ،DOTوالمسؤولين أو الوكالء أو العاملين أو الممثلين أو الموظفين لألبد من
أي وجميع المطالبات أو المطالب أو حقوق العمل أو أسباب الدعوى ،في الوقت الحاضر أو المستقبل ،سواء كانت
أو وجود الوكالء أو
معروفة أو غير معروفة ،متوقعة أو غير متوقعة ،ناتجة عن وجود
خالل الوقت المتفق
الممثلين أو العاملين أو الموظفين أو المقاولين المستقلين لدى
عليه وللغرض المتفق عليه.
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 ،والورثة أو المنفذين أو المديرين ،لالمتناع
 .4نيابة عن
لألبد عن إقامة أو تقديم أو االستمرار في أي دعوى ،دعوى قضائية أو إجراءات ،أمام القانون أو غير ذلك ضد مدينة
نيويورك و DOTوالوكالء أو العاملين أو الممثلين أو الموظفين لديهما بنا اء على أي إصابات قد تتعرض لها
بما في ذلك الوفاة أو األضرار ،سواء أكانت شخصية أم في الممتلكات ،معروفة أو غير
معروفة ،متوقعة أو غير متوقعة ،نتيجة لوجودي في الممتلكات و/أو المباني المذكورة أعاله خالل الوقت المتفق عليه
وللغرض المتفق عليه.
 .5الحصول على تأمين المسؤولية التجارية العامة ،من شركة يمكنها إصدار بوالص التأمين المطلوبة بشكل
قانوني ،والمحافظة عليه على نفقتي الخاصة ،خالل الفترة الزمنية المتفق عليها ،بقيمة  1000000دوالر لكل حادث
لتغطية أي إصابات ،بما في ذلك الوفاة أو األضرار ،وتسمية مدينة نيويورك كمؤمن عليه إضافي.
 .6تضمن إدارة النقل وتقر بأنها مخولة بمنح الحقوق وإبرام االتفاقيات الموضحة هنا .يوقع
هذا المستند دون أي وعد آخر بالتمثيل من مدينة نيويورك وإدارة النقل والمسؤولين أو الوكالء أو العاملين أو
الممثلين أو الموظفين بخالف ما هو مذكور هنا.
بالتوقيع على هذا المستند دون أي
أوقع هذا المستند طوعًا وأؤكد أنني مفوض من
وعد آخر أو تمثيل من مدينة نيويورك وإدارة النقل والمسؤولين أو الوكالء أو العاملين أو الممثلين أو
الموظفين بخالف ما هو مذكور هنا.
التوقيع:

بتاريخ:
اللقب الوظيفي:
إقرار
إقرار
والية نيويورك) مقاطعة
) :.ss

 ،20حضر أمامي شخصيًّا وهو معروف لي بأنه
،
الموافق
في هذا اليوم
الشخص الذي قام بتحرير المستند المذكور أعاله ،والذي حلف اليمين أمامي حسب األصول وشهد وقال إنه يقيم
وإنه الشخص الموصوف والذي قام بالتوقيع على المستند أعاله.
في
كاتب العدل
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