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Kërkesë për shfrytëzim të materialeve arkivore
Emri dhe mbiemri

VETËM PËR SHFRYTËZIM
ZYRTAR TË RTK-SË

Organizata
Kërkesa:

Adresa

Aprovohet
Telefoni

E-mail

Refuzohet
Nga:

Përshkrimi i materialit të kërkuar

Drejtori i Përgjithshëm
Drejtori i Televizionit
Autori

Data e transmetimit

Kohëzgjatja

……………………………….
Nënshkrimi

Të dhëna tjera rreth materialit të kërkuar
Kategoria e klientit:
Vendor
Cili është qëllimi i shfrytëzimit të materialeve të kërkuara arkivore?
Zyrtare

Ndërkombëtar
Afariste

Humanitare

Për arsye tjera (të specifikohet) ……………………………………………………………….………………….

Mini DV

DV Cam

Betacam SX

Betacam SP

VHS

Format tjetër (të specifikohet) …………………………..………………………………………………………….…

KUSHTET E SHFRYTËZIMIT

…………………….………

Nr. i kas.

Deklaroj se të gjitha të dhënat e paraqitura në këtë kërkesë janë të sakta dhe jam i vetëdijshëm se mossaktësia e tyre do
të shpie te refuzimi i kërkesës sime.
Pajtohem se qëllimi i shfrytëzimit të materialeve arkivore të RTK-së nuk do të ndryshojë nga ai i definuar në këtë
kërkesë.
Pajtohem që në rast të çdo publikimi të materialeve arkivore të RTK-së në të ardhmen do ta cekë burimin dhe të drejtën
autoriale të tyre.
Pajtohem se e drejta e shfrytëzimit të materialeve arkivore të RTK-së nuk nënkupton posedimin e së drejtës autoriale
dhe kësijoj deklaroj se këto materiale nuk do t’ia shes apo jap në shfrytëzim asnjë pale të tretë.
Pajtohem që të ballafaqohem me padinë gjyqësore të RTK-së për çfarëdo mosrespektimi të kushteve në bazë të të cilave
e kam fituar të drejtën e shfrytëzimit të materialeve arkivore të RTK-së.

Data dhe vendi

Pjesë e marrëveshjes
Të specifikohet

Në çfarë formati medial dëshironi t’i keni materialet e kërkuara?
DVD

Shteti: …………………….

Kohëzgjatja

Studime

TC OUT

Projekte televizive

TC IN

Personale

Nënshkrimi

DEKLARATË MBI PRANIMIN E MATERIALIT ARKIVOR
Shuma për pagesë: ............. €
Deklaroj se sot me datën: ____________________ e kam pranuar materialin e kërkuar arkivor të RTK-së dhe për këtë

Pagesa e kryer:

Po

Jo

Verifikuar nga Shërb. Programor
kam paguar në llogarinë bankare të RTK-së _______ Euro ( ____________________________________ ) në emër të
Shuma

Me shkronja

marrjes së të drejtës së shfrytëzimit të tyre dhe për shërbime tjera përcjellëse.

.................................................
Kaseta (DVD) e zbrazët :
E sjellur
Nuk është sjellur
Bartja është kryer nga:

Nënshkrimi: ...............................................

...............................................

