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 التصویر الفوتوغرافي/نموذج إصدار التعویض عن تصویر الفیدیو
 

، بالنظر إلى اإلذن الممنوح لي من مدینة نیویورك وإدارة   أوافق أنا،
،    المباني الموجودة فيأو /، للدخول في ممتلكاتھا و")DOT("النقل في مدینة نیویورك 

، كما ھو محدد في التصریح المرفق، مع األفراد والمعدات   ) التواریخ(في التاریخ 
ألي أجزاء من ھذه الممتلكات، بما  ")المواد("اللتقاط صور ثابتة وصور متحركة وأشرطة فیدیو وتسجیالت صوتیة 

في ذلك أي اسم متصل بالممتلكات، لالستخدام والتضمین والعرض والتوزیع واالستغالل بشكل آخر، بأي طریقة أو 
 وسائط أی�ا كانت، سواء كانت معروفة اآلن أو تم ابتكارھا فیما بعُد، في جمیع أنحاء العالم، بشكل دائم في وفیما یتعلق

وأي   )مؤقتا معنون(ون معن بإنتاج
، على    أو دعایة أو ترویج للبرنامج أو خدماتإعالنات 

 :ما یلي
 

تفاصیل طاقم التمثیل وطاقم العمل . (أو المباني المذكورة أعاله على مسؤولیتي الخاصة/الدخول إلى الممتلكات و .1
 ).والمعدات المراد استخدامھا مدرجة في خطاب مرفق طیھ

 
والمسؤولین والوكالء والعاملین  DOTالدفاع عن مدینة نیویورك وتعویضھا وإعفائھا ھي وأكون مسؤوًال عن  .2

ارة من أي من تحمل الخس") المستحقون للتعویض("والممثلین والمحامین والمستشارین والمقاولین المستقلین لدیھما 
ما في ب(طالبات والرسوم والنفقات وجمیع االستحقاقات والدعاوى وااللتزامات والغرامات واألضرار والعقوبات والم

التي قد یتم فرضھا على أو تكبدھا ") األضرار) ("ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أتعاب ومصروفات المحاماة
أو   من جانب أو تأكیدھا ضد أي من المستحقین للتعویض والتي تكون ناشئة عن أو متعلقة بحضور 

    فین أو مقاولین مستقلین لـحضور وكالء أو ممثلین أو عاملین أو موظ
خالل الوقت المتفق علیھ وللغرض المتفق علیھ سواء كانت ھذه األضرار ناتجة عن إھمال المدینة أم ال؛ ولكن 
شریطة أال تسري المسؤولیة السابقة وااللتزام بالتعویض على أي أضرار بالقدر الذي ینشأ عن أي سوء تصرف 

أو مسؤولیھا أو موظفیھا أو العاملین بھا أو وكالئھا أو محامیھا أو االستشاریین أو متعمد أو إھمال جسیم من المدینة 
عالوة على ذلك، من الشروط المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة أال تتحمل المدینة أي . المقاولین المستقلین لدیھا

مسؤولیة عن المسؤولیات والدعاوى وااللتزامات والغرامات واألضرار والعقوبات والمطالبات والتكالیف 
جاه ت) عقولةبما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أتعاب ومصروفات المحاماة الم(والمصروفات والنفقات 

 .األشخاص أو الممتلكات على حساب أنفسھم، باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحة في ھذه الوثیقة
 

، والمسؤولین أو الوكالء أو العاملین أو الممثلین أو الموظفین لألبد من DOTتحریر وإعفاء مدینة نیویورك و .3
وى، في الوقت الحاضر أو المستقبل، سواء كانت أي وجمیع المطالبات أو المطالب أو حقوق العمل أو أسباب الدع

أو وجود الوكالء أو  معروفة أو غیر معروفة، متوقعة أو غیر متوقعة، ناتجة عن وجود 
خالل الوقت المتفق   الممثلین أو العاملین أو الموظفین أو المقاولین المستقلین لدى 

 .علیھ وللغرض المتفق علیھ

http://www.nyc.gov/dot
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، والورثة أو المنفذین أو المدیرین، لالمتناع    نیابة عن .4
إقامة أو تقدیم أو االستمرار في أي دعوى، دعوى قضائیة أو إجراءات، أمام القانون أو غیر ذلك ضد مدینة لألبد عن 

   والوكالء أو العاملین أو الممثلین أو الموظفین لدیھما بناًء على أي إصابات قد تتعرض لھا DOTنیویورك و
تلكات، معروفة أو غیر بما في ذلك الوفاة أو األضرار، سواء أكانت شخصیة أم في المم  

أو المباني المذكورة أعاله خالل الوقت المتفق علیھ /معروفة، متوقعة أو غیر متوقعة، نتیجة لوجودي في الممتلكات و
 .وللغرض المتفق علیھ

 
الحصول على تأمین المسؤولیة التجاریة العامة، من شركة یمكنھا إصدار بوالص التأمین المطلوبة بشكل قانوني،  .5

دوالر لكل حادث لتغطیة  1000000فظة علیھ على نفقتي الخاصة، خالل الفترة الزمنیة المتفق علیھا، بقیمة والمحا
 .أي إصابات، بما في ذلك الوفاة أو األضرار، وتسمیة مدینة نیویورك كمؤمن علیھ إضافي

 
  یوقع .تضمن إدارة النقل وتقر بأنھا مخولة بمنح الحقوق وإبرام االتفاقیات الموضحة ھنا .6

ھذا المستند دون أي وعد آخر بالتمثیل من مدینة نیویورك وإدارة النقل والمسؤولین أو الوكالء أو العاملین أو الممثلین 
 .أو الموظفین بخالف ما ھو مذكور ھنا

 
بالتوقیع على ھذا المستند دون أي      أوقع ھذا المستند طوًعا وأؤكد أنني مفوض من

نة نیویورك وإدارة النقل والمسؤولین أو الوكالء أو العاملین أو الممثلین أو الموظفین وعد آخر أو تمثیل من مدی
 .بخالف ما ھو مذكور ھنا

 
   : التوقیع   :بتاریخ

 

    :الوظیفي اللقب
 

 إقرار
 

 إقرار
 

مقاطعة) والیة نیویورك
  (ss:. 

 
، حضر أمامي شخصی�ا وھو معروف لي بأنھ 20 ، الموافق في ھذا الیوم

الشخص الذي قام بتحریر المستند المذكور أعاله، والذي حلف الیمین أمامي حسب األصول وشھد وقال إنھ یقیم في
 .المستند أعاله وإنھ الشخص الموصوف والذي قام  بالتوقیع على 
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