Černopolní 45, 613 00 Brno

Kontakt pro media: Mgr. Petr Dvořák

email: petr.dvorak@tugendhat.eu

AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ
VILA TUGENDHAT
1. OSOBNÍ ÚDAJE (*povinný údaj)
Titul, jméno a příjmení novináře:*
Datum a místo narození:*
Kontaktní adresa:*
Trvalé bydliště:

E-mail; telefon/mobil:*
2. ÚDAJE O REDAKCI (*povinný údaj)
Název media:*
Adresa:*

Kontaktní osoba:*
3. ÚDAJE O MEDIÁLNÍM VÝSTUPU
Forma mediálního výstupu (např.: novinový článek, televizní reportáž, příspěvek na blogu atd.)*

Plánované datum publikování:
3. DALŠÍ INFORMACE (*povinný údaj)
Mám zájem o zasílání informací o dění ve vile Tugendhat na výše uvedenou
emailovou adresu:

ANO - NE

Mám zájem o využití fotografií z mediální galerie vily Tugendhat:*

ANO - NE

4. PODPIS
Podpisem dokumentu novinář souhlasí s podmínkami udělení akreditace, které jsou přesně specifikovány na
straně 2. tohoto dokumentu.
Datum:

Podpis:

Podpisem dokumentu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uvedené v akreditačním listu
jsou zpracovány pro účely evidence a archivace Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat. Slouží pouze
pro vnitřní potřebu Studijního a dokumentačního centra ve vile Tugendhat a nejsou poskytovány dalším osobám.

Černopolní 45, 613 00 Brno

Kontakt pro media: Mgr. Petr Dvořák

email: petr.dvorak@tugendhat.eu

Podmínky udělení akreditace
- Vyplněný akreditační formulář musí být na adresu petr.dvorak@tugendhat.eu zaslán alespoň 5 pracovních dní
před termínem návštěvy.
- Nevyplnění povinných údajů má automaticky za následek neudělení akreditace.
- Muzeum města Brna, p.o., si vyhrazuje právo akreditaci neudělit.
- Rozhodnutí o udělení/neudělení akreditace je emailem zasláno do 3 pracovních dní od zaslání na uvedenou
adresu. V případě udělení akreditace je zaslán i termín návštěvy včetně dalších pokynů.
- Udělená akreditace je platná pouze pro osobu novináře.
- Udělená akreditace opravňuje jejího držitele k návštěvě vily Tugendhat a pořizování fotografií, které budou
využity výhradně pro účely jeho novinářské činnosti. Případné využití fotografií pro komerční účely je nutné
předem konzultovat s Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací a je nutné řešit zvláštním smluvním
vztahem, ve kterém budou přesně specifikovány podmínky užití. Nedodržením této podmínky se držitel
akreditace vystavuje právnímu postihu.
- Během návštěvy vily Tugendhat je novinář povinen se po objektu pohybovat se jmenovkou MEDIA.
- Držitel akreditace je povinen zaslat pro archivní účely minimálně dva výtisky či internetový odkaz na svůj
mediální výstup na adresu: Černopolní 45, 613 00 Brno, případně email: petr.dvorak@tugendhat.eu. Vila
Tugendhat doporučuje zaslání mediálního výstupu ke korektuře s dostatečným předstihem před jeho
publikováním.
DRŽITEL AKREDITACE SE PODPISEM TOHOTO DOKUMENTU ZAVAZUJE ŘÍDIT NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:
- Držitel akreditace se zavazuje během návštěvy dodržovat návštěvní řád NKP Vila Tugendhat.
- Osoby oprávněné k vyjádření pro média za Muzeum města Brna jsou: ředitel Muzea města Brna, ředitelka Vily
Tugendhat, tiskový mluvčí Muzea města Brna, kurátorka vily Tugendhat a pracovník vztahů k veřejnosti vily
Tugendhat. Ostatní zaměstnanci mohou vyjádření do médií sdělovat pouze se svolením jedné z výše uvedených
osob.
- V případě využití oficiálních mediálních fotografií je nutno uvést copyright: ©David Židlický.
- Případný požadavek na využití historických fotografií je vždy nutné s dostatečným předstihem konzultovat
s pracovníkem Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat. Držitel akreditace bere na vědomí, že
historické fotografie jsou autorským dílem a jejich reprodukce je možná pouze se svolením jejich majitele.
- Držitel akreditace bere na vědomí, že MuMB nedisponuje právem poskytovat fotografie, které jsou vlastnictvím
rodiny Tugendhat. Použitím těchto fotografií bez písemného svolení jejich majitele, či stažením z webových
stránek www.tugendhat.eu či dalších webů, porušuje držitel akreditace autorský zákon a vystavuje se právnímu
postihu.
- Vila Tugendhat/ Muzeum města Brna upozorňuje držitele akreditace, že NKP Vila Tugendhat a v ní nacházející
se předměty jsou autorskými díly podle autorského zákona, u nichž dosud neuplynula doba trvání majetkových
autorských práv. Tyto předměty požívají ochrany uvedeným zákonem a nelze je, až na výjimky a omezení
stanovené autorským zákonem, užít bez oprávnění (licence) poskytnuté autory nebo jejich dědici na základě
smlouvy. Držitel akreditace je proto povinen získat licenci k výkonu práva díla užít pro svůj zamýšlený účel. V
případě, že tak neučiní, odpovídá za škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti.
AKREDITACE UDĚLENA + PODPIS:

