
 جامع الشيخ زايد الكبيربالتصوير في ألاحكام والشروط الخاصة 

 

تصميم أو لعدم وذلك أغراض أخرى ماعدا التصوير،  ةأليالشيخ زايد الكبير ستخدام جامع عدم ا ( 1

مته بسالمة موقع التصوير أو مالءتتعلق ضمانات  ةأيجامع التأهيل املكان لهذا الغرض، ولن يوفر 

تعتبر إجراءات السالمة واختيار موقع التصوير املالئم  وتبعا لذلك فان لغرض التصوير الخاص بكم، 

 
 
تتحمل الجهة املصورة مسؤولية ذلك دون و ، مسؤوليات الشخص املصور أو الشركةمن  جزءا

 جامع أو أي من أعضاء موظفي وطاقم ومقاولي املركز.الزوار لضرار أو إصابة أ أيةإحداث 

 واملناسب للموقعمثل أن تلتزم بالتعليمات لضمان الاستخدام لا التي ستقوم بالتصوير على الجهة  ( 2

 -:ما يلي تباعباذلك و املراد تصويره 

الاعتيادي لزوار جامع الجامع الشيخ  و البرنامج اليومي أ علىي تغيير عدم إحداث أالحرص على  . أ

 .زايد الكبير

 .ضرر أثناء استخدام املكان ألغراض التصويرالضوضاء أو الزعاج أو بال  عدم التسبب . ب

أعمال من شأنها إحداث ضرر أو إعاقة أو تغيير أو إضافة أو تبديل في املوقع أو  أيةعدم إجراء  ( 3

املوافقة، يجب على هذه لاعمال أن تتناسب الحصول على محتوياته دون موافقة مسبقة )وفي حال 

، ويتوجب دفع التكلفة إلاجمالية في حال حدوث أي املتوقعةومستوى رضا املركز بحسب التقديرات 

 من لاعمال املذكورة للمركز بعد تحديد املركز لهذه التكلفة(.

املوقع أو محتوياته نتيجة إلابالغ فور حدوث أي ضرر على التي ستقوم بالتصوير الجهة يتوجب على    (4

 الستخدامه.

عن مركز جامع الشيخ توجيهات تصدر  ة( بأيةالخاص ها )وعلى نفقتستقوم بالتصوير زم الجهة التي تلت  (5

لحواجز رشادات الطاقم والدخول ومواقع اتوجيهات وا (سبيل املثال ال الحصرعلى ) زايد الكبير

  والحركة والبحثوالتسليم ومواقف السيارات 
 
 عن السيارات ومسارات توصيالت الكهرباء( تجنبا

جامع أو زواره، وتتوجب املوافقة على أحقية املركز اللحداث إصابة أو ضرر باملوقع أو اي جزء من 

يحتفظ ، كما لك قبل وأثناء وبعد فترة التصويربالحفاظ على الرقابة الكاملة على املدخل ولامن وذ

زايد شخص أو معدات بالدخول أو البقاء في املوقع بجامع الشيخ  املركز بحق الرفض والسماح ألي

 ، خطر الكبير إذا كان في استخدامه
 
 لتقديرات على لافراد واملمتلكات  ا

 
 .ركزاملوفقا

 

أغراض خاصة، مثل  ةقبل استخدام أي يتعين على الجهة املصورة الحصول على موافقة املركز   (6

كما تمديدات الكهرباء والتركيبات الكهربائية والتي تشمل أنظمة إلاضاءة والصوت )إن وجدت(، 

ترتيبات أمنية أو تسهيالت أخرى تقترحونها للموقع املستخدم  ةيجب أخذ املوافقة في حال وجود أي



خاصة تسهيالت  ةن يوفر أيركز لأو ملصلحة وراحة أعضاء الطاقم ) وفي حال عدم املوافقة فإن امل

 .أو تسهيالت أخرى للطاقمدورات املياه املياه واستخدام  تمديدالكهربائية، أو  والتمديداتبالضاءة 

أعضاء الطاقم للحصول على املوافقة بكافة املتعلقة كاملة الالتفاصيل لامنية املعلومات و  توفير   (7

تواجد كل عضو من أعضاء الطاقم في املوقع، لامنية، ويجب أن تشمل هذه التفاصيل فترة 

 
 
من  ويحتفظ املركز بحق رفض الدخول إلى املوقع ألي عضو في الطاقم ما لم تتم املوافقة عليه أمنيا

 .املركز

يوفرها املؤقتة واملتحركة( التي لم  الاجهزة مولدات الكهرباء، ومثل إزالة كافة املعدات املستخدمة )  (8

نهاية لتصوير، من قبل أعضاء الطاقم قبل املخلفات الناتجة عن عملية ازالة إلى إبالضافة املركز، 

يحق للمركز إزالة لاجهزة املستخدمة واملخلفات الناتجة عن عملية و فترة التصوير املسموح بها. 

كافة  )طاقم التصوير( املطلوب، وتحميل الشكل ب بإزالتهايلتزم الطاقم التصوير، وذلك في حال لم 

 تكون واجبة الدفع عند الطلب.، فيما سعلى ذلكالتي سينفقها املركز تكاليف واملصاريف ال

أفراد الطاقم حمل بطاقات سارية املفعول أثناء تواجدهم في الجامع وإبرازها عند يتوجب على   ( 9

 .الطلب

بدون موافقة تناول لاطعمة أو املشروبات في املوقع أو أي جزء منه أفراد الطاقم يحظر على   (11

 .مسبقة

 ي املوقع أو أي جزء داخلي منه أو أي مكان خارجي لم يخصص لهذا الغرضالتدخين فالامتناع عن  ( 11

 .الدخول إلى لاماكن املحظورةبعدم أفراد الطاقم لتزم ي ( 12

الحريق في أي من نواحي ومعدات مكافحة أفراد الطاقم عدم التعرض أو إعاقة أجهزة يجب على ( 13

الجامع )مثال: أجهزة إلانذار وطفايات الحريق(، ويتعين على الطاقم القيام بكافة إلاجراءات املناسبة 

 .خاطئالتي تمنع حدوث أي انذار 

 

 :لميبالفجراءات املتعلقة لا 

واستخدام وتحرير الفيلم أو أي جزء منه في إلاصدار النهائي له سواء عداد يحق للجهة املصورة إ ( 1

بشكل تسلسلي أو بدمجه في نسخة واحدة تتبعها مشاهد مختلفة كما تم تحديده للنشر، وذلك في 

 .باألحكام والشروط املذكورة مسبقا والالتزامحال املوافقة 

غير  للمركز التحقيق والقيام بتدقيق تحريري للفيلم، في حال تم استخدام أي مواد تصويرية  يحق ( 2

 .موافق عليها متعلقة باملوقع



يتوجب على الطاقم العمل بخطوات مسؤولة ومالئمة لضمان تجنب القيام بأعمال من شأنها  ( 3

طالع على النسخة النهائية حق للمركز الا ركز أو عالماته، ويإلاساءة إلى سمعة املركز أو الضرر بشعار امل

 .من املشهد بعد إشعار الطاقم بذلك قبل مدة مناسبة، وذلك للتدقيق وطلب التغييرات إن وجدت

على "اسم الشخص الخبير من املركز )إن وجد(" و"اسم مركز  ة الفيلم ونهاي ةمقدمجب ان تحتوي ي ( 4

 .ملركز جامع الشيخ زايد الكبير" الشكر  توجيه  جامع الشيخ زايد الكبير" و "مع

يتوجب على الطاقم تزويد املركز بنسختين رقميتين بالضافة إلى النسخة لاصلية القابلة للتعديل،  ( 5

)دي في دي( تحتوي على كافة التخزين كما ويجب توفير نسختين من لاقراص املدمجة عالية 

وإعادة طبع وتحرير وعرض املشاهد  استخداملم لاخير، ويعطى املركز أحقية ياملشاهد السريعة والف

للجمهور ألغراض املركز الخاصة وذلك داخل جامع الشيخ زايد الكبير، كما ويحتفظ املركز بالحق 

 الكامل للتأليف والنشر )وذلك يتضمن أي تحديث أو تجديد له(

تراخيص حقوق التأليف أو و نماذج يتم نشرها،  ةولية كاملة عن أيؤ ساملأعضاء الطاقم يتحمل   (6

أي مادة أساسية أو مستخدمة في  تصاريح أخرى قد تكون ضرورية للسماح بتصوير أي شخص أو

يجب  التقيد بالشروط كما الفيلم )يجب تقديم نسخ منها عند الطلب للموافقة عليها من جانبنا( 

 .عليه لهذه لاغراض التي يتطلبها أي نشر أو رخصة أو تصريح تم الحصول 

أو منح أو بيع جزء  أو إعادة استخدام ،في برامج أخرى الفيلم ال يجوز تحريف أو معالجة أو استخدام  ( 7

من أي فيلم يتضمن مباني ومواقع وخبراء أو آخرين من موظفي وعقارات املركز، تحت أي ظرف من 

 الظروف، بدون تصريح خطي من املركز

يمنح أعضاء الطاقم أي حق بالتحري أو الاستفسار عن الحياة الخاصة ألي من تصريح الفيلم ال  ( 8

لم عدم يخبراء أو موظفي املركز )سواء في الفيلم أو خالفه(، ويتعين على الجهة املسؤولة عن الف

القيام بمثل هذه الاستفسارات والتحقيقات بدون موافقة خطية مسبقة من املركز ومن جانب 

 .الشخص املعني

 


