MODEL RELEASE
(for adult)

РЕЛІЗ МОДЕЛІ
(для повнолітніх)

For good and/or valuable consideration (in form of still/video media, money or other
tangible/intangible form), the receipt and legal sufficiency of which is hereby acknowledged,
I
(hereinafter “Model”) hereby grant
(hereinafter “Photographer/Filmmaker”),
his legal representatives and assigns, and those persons acting with the Photographer’s/
Filmmaker’s authority and permission, the irrevocable and unrestricted right and
permission:
• to take and create photographs/videos and other still and/or moving images (in all
formats) and graphical depictions incorporating my likeness, in any and all media,
whether now known or hereafter created (hereinafter “Content”);
• to copyright, in his own name, and use, re-use, publish, and re-publish Content of me
or in which I may be included, in whole or in part;
• to alter, modify or otherwise change the Content in any matter Photographer/
Filmmaker desires;
• to combine the Content with any textual matter and/or with other pictures/videos
and/or media;
• to use the Content in any and all media now or hereafter for illustration, promotion,
art, editorial, advertising, trade, publishing, commercials or any other purpose
whatsoever.

За належну та/або матеріальну винагороду (у вигляді фото/відео матеріалів, грошової
винагороди або іншого типу матеріальної/нематеріальної винагороди), отримання та
правова обґрунтованість якого підтверджується даною угодою,
я
(тут й надалі “Модель”) цим
надаю
(тут й надалі “Фотограф/Відеограф”), його
уповноваженим представникам та правонаступникам, а також тим особам, які діють за
довіреністю та дозволом Фотографа/Відеографа, безвідкличне та повне право та дозвіл:
• робити та створювати фотознімки/відео та інші види нерухомих та/або рухомих
зображень (в будь-яких форматах), та графічних зображень моєї зовнішності, в
будь-яких медіа-форматах, відомих на даний час або створених в подальшому (тут
й надалі “Контент”);
• залишитись правовласником, від свого імені, та використовувати, повторно
використовувати, публікувати та повторно публікувати Контент з моїм зображенням,
на якому я буду зображений(а) повністю або фрагментарно;
• змінювати, модифікувати або іншим способом перетворювати Контент будь-яким
чином на розсуд Фотографа/Відеографа;
• поєднувати Контент з будь-яким текстовим матеріалом та/або з іншими
зображеннями/відео та/або чи іншими матеріалами;
• використовувати Контент в будь-якому вигляді на даний час чи в майбутньому в
ілюстраційних, художніх, редакторських, рекламних, комерційних, видавничих,
рекламних цілях, для просування або в будь-яких інших цілях.

I hereby agree that all rights in and to the Content, including the copyright, are and shall
remain the sole property of the Photographer/Filmmaker, free and clear from any claims
by me or anyone acting on my behalf.

Цим я погоджуюсь, що всі права на Контент, в тому числі авторські права, є та залишаться в
одноосібній власності Фотографа/Відеографа, та будуть звільнені від будь-яких претензій
з мого боку чи будь-якої особи, яка діє від мого імені.

I hereby waive any right that I may have to inspect or approve the finished product or
products and the advertising copy or other matter that may be used in connection
therewith or the use to which it may be applied.

Я відмовляюся від будь-якого права перевіряти чи затверджувати завершений продукт
або продукти, рекламні матеріали або інші матеріали, які можуть використовуватись в
зв’язку з цим, або використання, до якого це може мати відношення.

I hereby release, discharge, and agree to hold harmless the Photographer/Filmmaker, his
heirs, legal representatives and assigns, and all persons acting under his permission or
authority, or those for whom he is acting, from any liability by virtue of any use of the
Content or any changes or alterations made thereto, as well as any publication thereof,
without any limitations, including any claims for libel or invasion of privacy.

Я звільняю від відповідальності, відмовляюся від претензій та погоджуюсь забезпечувати
непритягнення до відповідальності Фотографа/Відеографа, його правонаступників,
уповноважених представників, а також всіх осіб, які діють за його довіреністю чи дозволом,
а також всіх осіб, яких він представляє, від будь-якої відповідальності в результаті будьякого використання Контенту або будь-яких змін чи модифікацій Контенту, а також будьяких публікацій Контенту, без будь-яких обмежень, в тому числі позовів або втручання в
особисте життя.

I hereby warrant that I am of full legal age and have the right to contact in my own name. I
have read the above authorization, release and agreement, prior to its execution, and I am
fully familiar with the contents thereof. This release shall be binding upon me and my heirs,
legal representatives and assigns.

Цим я заявляю, що я є повнолітнім(ньою) та маю право підписувати угоду від свого
власного імені. Я прочитав(ла) зазначене вище надання повноважень та прав, реліз та
угоду, до його вступу в силу та підписання. Я повністю ознайомився(лась) зі змістом угоди.
Цей реліз має обов’язкову силу для мене, моїх правонаступників, законних представників
та довірених осіб.

Photographer/Filmmaker Information:
Name (print):
Address:
City:
Country:
Phone:

State (if any):
Zip/Postal Code:
Email:

Відомості Фотографа/Відеографа:
Ім’я (друкованими літерами):
Адреса:
Місто:
Країна:
Телефон:

Штат (якщо є):
Індекс:
Ел.пошта:

Signature:

Date:

Підпис:

Дата:

Model Information:
Name (print):
Address:
City:
Country:
Phone:
Date of birth:
Signature:

State (if any):
Zip/Postal Code:
Email:
Date:

Відомості моделі:
Ім’я (друкованими літерами):
Адреса:
Місто:
Країна:
Телефон:
Дата народження:
Підпис:

Details of the Photo/Video shoot:
Medium:
Still
Video
Date of shoot:
Shoot location:
Description of scene:

Інформація про фото/відео зйомку:
Тип:
Фото
Відео
Дата зйомки:
Місце проведення зйомки:
Опис зйомки:

Witness:
Name (print):

Свідок:
Ім’я (друкованими літерами):

Signature:

Date:

Visual reference: (Optional headshot or other reference may be included here. Nude imagery
requires a driver license or any applicable document.)

Підпис:

Штат (якщо є):
Індекс:
Ел.пошта:
Дата:

Дата:

Візуальні матеріали: (За бажанням - фото обличчя або інший тип підтвердження.
Обов’язково - при зображенні ню вставити зображення посвідчення водія або іншого
відповідного документу.)

