
 

 خاص بالبالغ - حول النشر بيان

على المشاركة في مبادرة ه الوثيقة أوافق بموجب هذ________________________________ ، _أنا

 ستيفنز، )يرجى طباعة اسمك(

والتسجيل بالفيديو و / أو إجراء مقابالت مع معهد آسبن )"المعهد"( أو  ي صوتياتسجيلو ي فوتوغرافياتصويرأن يتم و

 مبادرة ستيفنز. تظاهراتفي أنشطة وممثليه 

 الفوتوغرافية وجميع الصور بخصوص كلوالمصالح  والملكيةلمعهد جميع الحقوق ل وأنقل أمنح بموجب هذه الوثيقة،

مقابلة  إجراء للمعهد الحق فيكما أنه  ه؛ها المعهد أو ممثلويجريأو التسجيالت الصوتية التي  هاتأو الصور أو الفيديو

 مذكراتيو يالشخصية ومالحظات ي، بما في ذلك تجاربستيفنز ما يتعلق بمبادرة فيي على معلومات منوالحصول معي 

)"مواد المقابلة"(. أمنح وأُنقل إلى المعهد الحق في اقتباس أو إعادة صياغة كل أو جزء من مواد المقابلة، واستخدام 

أو صور أو مقاطع  يأو تسجيالتالفوتوغرافية  يورمواد المقابلة ونشرها عموًما. أمنح للمعهد الحق في استخدام ص

وبيانات السيرة الذاتية للبث أو النشر أو العرض أو  ييشابهه أو تسجيله مع أو بدون اسمفيديو أو تسجيل فيديو أو ما 

 التوزيع أو النشر في أي وجميع الوسائط.

ت ومواد المقابلة هي لفترة غير محدودة ولن والتسجيالت والفيديوها الفوتوغرافية ستخدام الصورال تصريحيأدرك أن 

أقر كما صوت و/ أو مواد مقابلة.  أو ،خاصة بي صور ألي معهدالأتلقى أي تعويض عن منح هذا اإلذن أو الستخدام 

ً باستخدام صور بأن ما يتعلق  أو مواد المقابلة أو غيرها من المعلومات المقدمة في يأو صوتتي المعهد ليس ملزما

 ة ستيفنز.بمبادر

وأن بعض األنشطة واألحداث قد يتم تسجيلها أو نشرها بشكل مستقل  عموميأدرك أيًضا أن مبادرة ستيفنز هي برنامج 

وأن المعهد  ؛خارج سيطرة المعهد األنشطة واألحداث نمن يحضرومن قبل المؤسسات اإلعالمية اإلخبارية أو غيرهم م

 ألشكال عن هذه التسجيالت أو المنشورات.بأي شكل من ا للمحاسبةخاضع غير مسؤول أو 

المعهد وممثليه من أي وكل االدعاءات والمطالب الناشئة عن األنشطة  ،، وبدون شرطه الوثيقةهذأنا أعفي بموجب 

تستند إلى حق الخصوصية أو حق الدعاية أو  ادعاءات، بما في ذلك أي مقتضيات هذا التصريحالمسموح بها بموجب 

 أو التشهير أو أي حق آخر. القذفر أو حقوق الطبع والنش

 في أي وقت. مقتضياته إلغاء البيان أو سحبوأفهم أنه ال يحق لي  البيانقد قرأت أني بالتوقيع أدناه، أقر 

 

__________________________________                                   ____________________________ 

 بحروف الطباعة لمشاركاسم إ                                                           توقيع المشارك         

__________________________ 

 تاريخال


