I har en kopiaftale med os

Kopiering er

Og tak for det! Vi sender det, som I betaler,

brug af materiale i andre

videre til dem, der har udarbejdet materialet.

eksemplarer end det originale.

En kopiaftale betyder, at:

Det er kopiering, når I:

• I får let adgang til lovlig brug af salmer,

• fotokopierer, printer, skanner,
downloader og copy-paster

noder, sangtekster, litteratur m.m.

produceres, formidles og beskyttes

• uddeler materialet eller bruger det på
interaktive tavler, projektorer og lign.

• I sparer tid og ressourcer. Alternativet er

• deler materialet via e-mail, på

at betale og bede hver enkelt forfatter,

intranet eller internt drev

• I bidrager til, at tekst, viden og underholdning

komponist og udgiver om tilladelse,
inden der kopieres

VEJLEDNING TIL
SOGNE OG KIRKER DER HAR
EN KOPIAFTALE MED
COPYDAN TEKST & NODE

I vælger selv
jeres aftalekombination
• BASIS – kopiering til medarbejdere
samt kirkegængere og deltagere i arrangementer
i forbindelse med intern administration, gudstjenester
og kirkelige handlinger, studiekredse, foredrag,
babysalmesang, søndagsskole m.m.
• TILVALG 1 – kopiering til konfirmander og minikonfirmander
• TILVALG 2A – kopiering til kirkekor til prøver

Med alle
aftalekombinationer kan I

• TILVALG 2B – kopiering til kirkekor til prøver
og gudstjenester

• printe, downloade og copy-paste fra alverdens
digitale platforme, fx hjemmesider, e-bøger, blogs m.m.

Husk blot på, at

• fotokopiere og skanne fra alverdens udgivne tekster og noder

• aviser, ugeaviser og disses netaviser er

• bruge materialet i PowerPoint, på projektorer,

undtaget digital kopiering i vores aftale, men kan

interaktive tavler samt andre digitale præsentationsværktøjer

fotokopieres og printes

• lagre materialet på internt drev og lægge det ud på

• kopiering til brug ved kirkekorets koncerter og deltagelse i

sognets/kirkens intranet med adgang via password

arrangementer udover gudstjenester ikke er omfattet af vores aftale.
• materiale aldrig må deles eller uploades på internettet

Kun basisaftalen giver mulighed for at
• sende materialet internt via e-mail til menighedsråd

• der skal kildeangivelse på kopierne – titel, forfatter og forlag/udgiver
• der kan kopieres op til 20 % og max. 20 sider af et materiale,
dog må der altid anvendes fire sider uanset materialets længde

og medarbejdere samt eksternt til enkelte,
relevante samarbejdspartnere

• noget materiale er omfattet af abonnementer og
falder derfor uden for vores aftales rammer
• når e-mails sendes eksternt, er det kun til
aktuelle samarbejdspartnere og aldrig
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