
ترصيح بالدعاية
(1 من 2)

 Give Kids The( »أنا املوقع أدناه، وبالنيابة عن طفيل القارص أو أطفايل الًقرص املحددين أدناه، أمنح املوافقة والتفويض والترصيح للقرية التابعة ملؤسسة »منح الدنيا بأرسها لألطفال

World Village، واملشار إليها فيام ييل باسم »GKTW«(، وما يتبعها من مسؤولني ومديرين وأعضاء وموظفني وإداريني ومقاولني من الباطن ووكالء من GKTW، والرشكات التابعة 

والزميلة )يُشار إليها مجتمعة باسم »األطراف املعتمدة«( إلجراء التصوير الفوتوغرايف والسيناميئ و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا، أو نشاطنا يف أو مع أنشطة أو فعليات يتم تنظيمها 

لدى أو مع GKTW )والتي يُشار إليها مجتمعة باسم »التسجيالت«(. يجوز ملؤسسة GKTW أن تطلب وتسعى إىل الحصول عىل صور ومعلومات بيوغرافية لنا الستخدامها يف املواد 

واألنشطة الرتويجية قبل وأثناء وبعد زيارتنا أو املشاركة مع GKTW واألنشطة والفعاليات ذات الصلة )والتي ستتم اإلشارة إليها باسم »الصور/املعلومات«(.  وأنا أمنح مبوجب هذا 

املستند املوافقة واإلذن والترصيح ملؤسسة GKTW واألطراف املعتمدة إلعداد وتنفيذ التسجيالت، واستخدام أسامئنا، واألشكال املحاكية لصورنا، وصورتنا الرسومية )»حقوق الدعاية«( 

وما يخصنا من صور/معلومات يف إعالنات مؤسسة GKTW، وما يخصها من مواد ترويجية، وأنشطة لجمع األموال، فضالً عن غريها من منتجات وفعاليات وأنشطة أخرى ملؤسسة 

GKTW، وذلك بالتنسيقات والوسائط التي تراها GKTW معقولة وفًقا لتقديرها، مبا يف ذلك سبيل املثال ال الحرص ما يُنرش عىل شبكة اإلنرتنت، ويف وسائل اإلعالم االجتامعية، 

وتطبيقات الجوال، والتقنيات املعروفة اآلن أو التكنولوجيا التي يجري تطويرها يف وقت الحق. أوافق عىل أنه أي تسجيالت، أو إعالنات، أو مواد ترويجية أو غريها من املواد األخرى لن 

تحتاج إىل تقدميها إلينا للموافقة عليها، وال يحق ألحد منا الحصول عىل أي تعويض عن استخدام مثل هذه التسجيالت، أو حقوق الدعاية أو الصور/املعلومات. أوافق وأقر بأن جميع 

 ،GKTW واألطراف املعتمدة تعود ملكيتها إىل GKTW التسجيالت واملواد اإلعالنية والرتويجية والصور الخاصة يب أو بأوالدي الُقرص والتي يتم التقاطها مبعرفتي أو بالنيابة عن مؤسسة

إىل جانب جميع حقوق الطبع والنرش. كام يجوز ملؤسسة GKTW – حسب تقديرها الخاص – تسجيل حق الطبع والنرش يف التسجيالت وغريها من املواد أو األعامل التابعة لها 

والتي قد تحتوي عىل أو تستخدم حقوق الدعاية أو الصور/املعلومات املتعلقة بها. أوافق مبوجب هذا املستند عىل إبراء ذمة وساحة وإخالء مسؤولية األطراف املعافني )وفًقا للتعريف 

الوارد أدناه( من أي مسؤولية، مبا يف ذلك، دون حرص، أي مطالبات للتشهري أو التعدي من خالل الدعاية و/أو خصوصية، من خالل أي استغالل لحقوق الدعاية الخاصة يب و/أو الصور/

املعلومات، مبا يف ذلك دون الحد، أي تغيري يف هذه الصور، سواء عن قصد أو غري ذلك. 

ينسحب هذا التفويض أيًضا عىل األشخاص والرشكات أو املؤسسات أو املنظامت أو الجمعيات أو الكيانات املشاركة يف التقاط مثل هذه الصور و/أو التصوير السيناميئ أو إجراء أعامل 

التسجيل لتلك املقابالت. ويشكل هؤالء األشخاص والرشكات أو املؤسسات أو املنظامت أو الجمعيات أو الكيانات »األطراف املعتمدة« ألغراض هذا الترصيح واإلعفاء.

كذلك أرصح لألطراف املعتمدة بإجراء أعامل التوزيع اآلن أو يف أي وقت يف املستقبل، لكل من هذه التسجيالت، والصور/املعلومات، وحقوق الدعاية ألي شخص أو رشكة أو مؤسسة أو 

منظمة أو جمعية أو هيئة قد يقع اختيار األطراف املعتمدة عليها، مبا يشمل عىل سبيل عىل املثال ال الحرص، الجمهور العام أو أي مجالت أو صحف أو محطات تلفزيون و/أو محطات 

راديو تختص عادًة بإذاعة األخبار و/أو املعلومات للجمهور العام.

وأبرئ مبوجب هذا املستند، وأتنازل وأخيل ساحة وأريض وأعفي إىل األبد األطراف املعتمدة وخلفاءهم، وورثتهم ومن يُكلف بالعمل بالنيابة عنهم من أي وجميع دعاوى، وسبل للتقايض، 

ومسببات للدعاوى، والديون والرسوم، واملبالغ املالية والحسابات والسندات، والفواتري، والسلع املمتازة، والخالفات الناشئة بشأن عقود التعهدات، واالتفاقات، والوعود والفروق واألرضار، 

واألحكام، واملطالبات واملطالب عىل إطالقها، يف القانون أو يف حقوق امللكية، الواقعة عىل عاتق القارص )واحًدا كان أو أكرث( )أو أي من  خلفاء أو ورثة أو املكلفني بالعمل باسم القارص 

)واحًدا كان أو أكرث(( يف الحال أو االستقبال، وبشكل مطلق، مبا يف ذلك، ولكن ليس عىل سبيل الحرص، أي حق أو مطالبة بأي عائدات أو مبالغ من األموال نشأت أو تم استالمها من قبل 

أي من األطراف املعتمدة وذلك بسبب استخدام أو بيع أو نرش تسجيالت، صور/معلومات وحقوق الدعاية الواردة يف هذا التقرير.

تخضع هذه االتفاقية لقوانني والية فلوريدا. أي وجميع املنازعات الناشئة عن هذه االتفاقية أو بناء عىل هذا االتفاق – إذا متت تسويتها عن طريق الوساطة أو التحكيم – فسيتم اعتبار 

أنه متت تسويتها يف مقاطعة أسوال، فلوريدا. أما إذا متت التسوية عن طريق التقايض، يتفق الطرفان عىل تقديم النزاع إىل املحاكم من والية فلوريدا أو إىل املحاكم االتحادية األمريكية 

للمنطقة الوسطى من والية فلوريدا. يتفق ويوافق كال الطرفني عىل اختصاص ومكان هذه املحاكم، كام يوافقان عىل التنازل عن حق املحكمة يف رفض نظر الدعوى. ال يجوز إقرار أي 

تعديل عىل أي حكم من أحكام هذا االتفاق من قبل أي طرف ما مل يكن هذا التعديل خطيا وموقعا من قبل الطرفني. ال يجوز إقرار أي تنازل عن أي حكم من أحكام هذا االتفاق من 

قبل أي طرف إال إذا كان التنازل خطيا وموقعا من قبل الطرف املتنازل. إن تنازل أحد الطرفني عن أي خرق أو عدم تنفيذ أي من بنود أو رشوط هذه االتفاقية ال يجوز بأي شكل من 

األشكال أن يؤثر عىل أو يحد من أو ميثل تنازالً عن حق ذلك الطرف يف أي وقت يف إنفاذ االمتثال الصارم يف وقٍت الحق لكل بند أو رشط من هذا االتفاق. لن يؤثر بطالن أو عدم جواز 

تطبيق أي حكم من أحكام هذا االتفاق عىل صحة أو نفاذ أي أحكام أخرى. ويجسد هذا االتفاق مجمل االتفاق والتفاهم بني الطرفني ويحل محل كل التفاهامت واالتفاقات السابقة، 

مكتوبة كانت أو شفهية، املتعلقة باملوضوع املذكور يف هذا املستند.
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