Eskari-zk.:/ Solicitud nº.:

Data / Fecha: ……… / ……… /………
Ordua-min / Hora-min: .….. ; …...

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JABETZA
INTELEKTUALAREN ERRIGISTROA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DEL PAÍS VASCO

(Administrazioak betetzeko / A cumplimentar por la Administración)

LEHEN ALDIZ INSKRIBATZEKO ESKAERA OBRA ZINEMATOGRAFIKOA EDO IKUS-ENTZUNEZKOA
INPRIMAKIA: EGILEAK (2)

INPRIMAKI HAU BETE AURRETIK, IRAKURRI OHARRAK ETA OIN-OHARRAK
OBRAREN IZENBURUA1 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
MINUTU-KOPURUA:______________________JATORRIZKO HIZKUNTZA (egonez gero) _________________
ANTZEZLE NAGUSIAK (egonez gero)_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
OBRAREN DIBULGAZIO-EGUNA: (egonez gero)______________
LEGE-GORDAILUAREN ZENBAKIA: (egonez gero)______________
GOITIZENA:__________________________________________________________________________________________
(Eremu hau ez da derrigorrez bete behar. Egilearen obraren gaineko eskubideak goitizen batekin erregistratu nahi dituenean
bakarrik bete behar da).
Goitizenaren eremua betez gero bakarrik bete behar da ondorengo laukitxoetariko bat:
Ez anonimoa.
Anonimoa. Kasu honetan, eta obra jada jendarteratu bada, adierazi jarraian jabetza intelektualeko eskubideak baliatuko
dituen
pertsona
fisikoaren
edo
juridikoaren
izen-abizenak
edo
izendapena
eta
nortasun-agiria.
____________________________________________________________________

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKOA:
- Obraren deskribapena: idatzizkoa, paperean, behar bezala koadernatuta, orrialdeak zenbatuta dituela, zirriborrorik eta
zuzenketarik gabe, eta azalean izenburua, egile(ar)en eta ekoizle(ar)en izenak adierazita dituela.
- Obraren grabaketa: Erregistroak edukia aztertu ahal izateko moduko euskarrian egon beharko du (CD, DVD), eta
euskarrian izenburua, egile(ar)en eta ekoizle(ar)en izen-abizenak adierazita dituela.

OHARRAK:
a)
b)
c)

Inprimaki hau EGILEAK 1 inprimakiaren osagarria da, eta harekin batera aurkeztu beharrekoa.
Ekoizle(ar)en adierazpena ere aurkeztu beharko da (inprimaki honen ERANSKINA).
Eremu guztiak bete beharko dira, derrigorrezkoak ez direnak salbu. Bestela, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, hamar eguneko epea
emango zaio interesdunari, falta diren agiriak aurkez ditzan, eta jakinaraziko zaio, halaber, hori egin ezean bertan behera
geldituko dela bere eskaera, horretarako ebazpena eman ondoren.
_________________________(e)n, _______(e)ko _______________________aren _______(e)an
ESKATZAILE(AR)EN/TITULARR(AR)EN SINADURA

Eskari-zk.:/ Solicitud nº.:

Data / Fecha: ……… / ……… /………
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JABETZA
INTELEKTUALAREN ERRIGISTROA

Ordua-min / Hora-min: .….. ; …...

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DEL PAÍS VASCO

(Administrazioak betetzeko / A cumplimentar por la Administración)

LEHEN ALDIZ INSKRIBATZEKO ESKAERA
OBRA ZINEMATOGRAFIKOAREN EDO IKUS-ENTZUNEZKO OBRAREN EKOIZLE(AR)EN ADIERAZPENA
EGILEAK 2 INPRIMAKIAREN ERANSKINA

ERANSKIN HAU BETE AURRETIK, IRAKURRI OHARRAK ETA OIN-OHARRAK
OBRAREN IZENBURUA:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

EKOIZLE(AR)EN IZEN-ABIZENA EDO IZEN SOZIALA:_______________________
_________________________________________________________________________________________________________
MARKATU HONAKO LAUKITXO HAUETARIKO BAT BAKARRIK (Honako hauek bakarrik dira ikus-entzunezko obraren egileak:
zuzendaria-errealizadorea, argumentuaren ,egokitzapenaren, gidoiaren eta elkarrizketen egileak, eta
obrarako berariaz sortutako
musika-konposizioen egileak (letradunak edo letrarik gabeak izan daitezke konposizioak).



Adierazten dut: ekoizlea/k dela/direla obraren egile bakarra/k.



Adierazten dut: ekoizlea obraren egileetariko bat dela. Gainerako egileek eskubideak ekoizleari lagatzeko agiria atxiki zaio eskabideari.



Adierazten dut: ekoizlea ez dela obraren egilea. Gainerako egileek eskubideak ekoizleari lagatzeko agiria atxiki zaio eskabideari.

BABESTU NAHI DIREN JABETZA INTELEKTUALAREN XEDEAK, ONDOREN AGERTZEN DIREN PERTSONAK EGILE
DITUZTENAK (Markatu dagozkion laukitxoak, eta adierazi egilearen izena. Egile berberak adierazi behar dira honen ondoren eranskin honetan eta
ikus-entzunezko obraren ale identifikatzaileen kredituetan).









ZUZENDARITZAREN EGILEA/K:-------------------------------------_________________________________________________________________
ERREALIZAZIOAREN EGILEA/K::-------------------------------------_________________________________________________________________
GIDOIREN EGILEA/K::-------------------------------------_________________________________________________________________
ARGUMENTUAREN EGILEA/K::-------------------------------------_________________________________________________________________
EGOKITZAPENAREN EGILEA/K:-------------------------------------_________________________________________________________________
ELKARRIZKETAREN EGILEA/K:-------------------------------------_________________________________________________________________
MUSIKA-KONPOSIZIOAREN EGILEA/K:
(Obrarako berariaz sortuak):----------- _________________________________________________________________
 Letrarekin ------------------------------- EGILEA/K: _________________________________________________________________
 Letrarik gabe

LAUKITXO HAUETARIKO BAT MARKATU:
 Ale identifikatzaileak lehendik zeuden musika-konposizioak jasotzen ditu, obrarako propio sortuak izan ez zirenak, eta, horrenbestez, konposizio
horiek ez dira inskribatu behar.
 Aurkeztuko ale identifikatzaileak ez du jasotzen lehendik zegoen musika-konposiziorik.
OHARRAK: ERANSKIN hau EGILEAK 2 OBRA ZINEMATOGRAFIKOA EDO IKUS-ENTZUNEZKOA inprimakiaren osagarria da, eta harekin eta
EGILEAK 1 inprimakiaren batera aurkeztu behar da.
_________________________(e)n, _______(e)ko _______________________aren _______(e)an
ESKATZAILE(AR)EN/TITULARR(AR)EN SINADURA

