BLANKET TIL INDGÅELSE AF AFTALE FOR SOGNE/KIRKER
Alle typer tekster, salmer, noder og illustrationer, der er udgivet på internettet og på print, er beskyttet af
ophavsretsloven. Sognet/kirken har brug for en aftale med Copydan Tekst & Node, hvis I fotokopierer, printer,
skanner, downloader eller copy-paster tekstmateriale, der er beskyttet af ophavsretsloven.
Sådan indgås aftalen
Udfyld blanketten, og tilmeld jer ”Aftale om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale”. I sammensætter selv jeres
aftale med den helt rette aftalekombination. Vælg EN ELLER FLERE af nedenstående kategorier, og returnér
blanketten via e-mail eller post. Send den udfyldte blanket til aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på
hgk@copydan.dk eller til Copydan Tekst & Node, Bryggervangen 8, 2. sal, 2100 København Ø.

SÆT X

Vælg BASIS, hvis…
… I kopierer salmetekster, sange og noder eller uddrag fra bøger, internettet, tidsskrifter, aviser m.m. til:
 Kirkegængere i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 Deltagere i studiekredse, foredrag, babysalmesang, søndagsskole og andre arrangementer
 De ansatte i forbindelse med intern administration og information
 Organisten og hans/hendes hverv ekskl. kopiering til kormedlemmer
0,86 kr. pr. folkekirkemedlem i sognet pr. år/pr. medlem pr. år

Vælg TILVALG, 1 hvis…
… I kopierer salmetekster, sange og noder eller uddrag fra bøger, internettet, tidsskrifter, aviser m.m. til:
 Undervisning af konfirmander og minikonfirmander
2,50 kr. pr. konfirmand og minikonfirmand pr. år

Vælg TILVALG, 2a hvis…
… I kopierer salmetekster, sange, noder m.m. til:
 Kirkekorets og børnekorets medlemmer til brug ved forberedelse og prøver,
hvor kopierne IKKE bruges ved korets deltagelse i gudstjenester
31,67 kr. pr. kormedlem pr. år

Vælg TILVALG, 2b hvis…
… I kopierer salmetekster, sange, noder m.m. til:
 Kirkekorets og børnekorets medlemmer til brug ved forberedelse og prøver,
hvor kopierne OGSÅ bruges ved korets deltagelse i gudstjenester
58,87 kr. pr. kormedlem pr. år

Aftalen træder i kraft d. 1. januar 2019. Prisen er angivet i 2019-priser. Aftalen har en minimumspris på 300 kr.
«Navn» «Navn_2», Kundenummer: «Nummer»
Dato: …………….…………………..

Underskrift: ………………………………………………………………………………………………………………

Alle henvendelser til sognet/kirken fra Copydan Tekst & Node skal stiles til:
Kontaktperson: …………………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………..

