Umowa o usługi kompozytorskie i przeniesienie praw autorskich
zawarta w dniu 6 lipca 2007 r. w Łodzi pomiędzy:
„Teatrem Form Improwizowanych” w Łodzi przy ul. Hutniczej 14,
reprezentowanym przez
Bogusława Mirejko - dyrektora Teatru,
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Janiną Marią Małkowską, zamieszkałą w Starachowicach przy ul. Powstańców Warszawy 1/8, zwaną dalej „Twórcą”,
o następującej treści:
§ 1
1.	Twórca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem z zakresu kompozycji muzyki klasycznej i rozrywkowej, umożliwiającymi prawidłowe wykonanie niniejszej umowy. Twórca gwarantuje wysoki poziom artystyczny tworzonych przez siebie utworów.
2.	Zleceniodawca oświadcza, że w ramach „Teatru Form Improwizowanych” wystawia spektakle o różnej formie artystycznej.
§ 2
1.	Na mocy niniejszej umowy Twórca zobowiązuje się do wytworzenia na rzecz Zleceniodawcy na jego każdorazowe zamówienie utworów muzycznych odpowiadających formą i czasem trwania potrzebom Zleceniodawcy.
2.	Twórca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy utworów samodzielnie skomponowanych i nieobciążonych prawami autorskimi osób trzecich.
3.	Utwory muzyczne wytworzone przez Twórcę zostaną wykorzystane przez Zleceniodawcę w ramach „Teatru Form Improwizowanych” w Łodzi.
§ 3
1.	Twórca stworzy utwór muzyczny na każdorazowe pisemne zamówienie Zleceniodawcy.
2.	W zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca określi niezbędne wymagania dotyczące zamawianego utworu, w szczególności:
•	formę i czas trwania spektaklu, do którego utwór będzie wykorzystany,
•	zarys scenariusza spektaklu,
•	ogólny charakter muzyczny tworzonego utworu.
3.	W razie wątpliwości przy realizacji utworu co do oceny kryteriów, o których mowa w ust. 2, Twórca zobowiązuje się niezwłocznie wyjaśnić je ze Zleceniodawcą. Twórca zobowiązuje się także do uwzględnienia bieżących uwag Zleceniodawcy w zakresie ogólnego charakteru muzycznego tworzonego utworu.
§ 4
1.	Twórca dostarczy Zleceniodawcy kompletny utwór muzyczny w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2.	Każdorazowo utwór będzie dostarczony przez Twórcę na dwóch egzemplarzach CD.
§ 5
Zleceniodawca zaakceptuje utwór w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, o czym powiadomi Twórcę na piśmie.
§ 6
1.	Za każdy utwór muzyczny Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Twórcy wynagrodzenie w wysokości każdorazowo ustalanej z Twórcą przed realizacją zamówienia.
2.	Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich z utworu, o którym mowa w § 7 umowy.
3.	Przed przystąpieniem do tworzenia utworu Twórca na piśmie poinformuje Zleceniodawcę o akceptacji proponowanego wynagrodzenia.
4.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi na wskazany pisemnie przez Twórcę rachunek bankowy.
§ 7
1.	Twórca przeniesie na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów muzycznych, o których mowa w § 2 umowy, wytworzonych na rzecz Zleceniodawcy.
2.	Strony ustalają, że przeniesienie praw autorskich nastąpi w dniu zaakceptowania utworu przez Zleceniodawcę.
§ 8
Przeniesienie praw autorskich dotyczy następujących pól eksploatacyjnych:
a)	użyczenie lub najem egzemplarza nośnika z utworem,
b)	publiczne odtworzenie utworu,
c)	publiczne wykonanie utworu,
d)	zamieszczenie utworu na stronie internetowej Zleceniodawcy,
e)	zwielokrotnienie utworu i wprowadzenie utworu do obrotu.
§ 9
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie przez Twórcę § 2 ust. 2 umowy, a w szczególności za wykorzystywanie utworu zawierającego wady prawne.
§ 10
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 września 2007 r. do dnia 30 maja 2008 r. 
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 12
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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