
                                   آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان پانیذ                    

 بسمه تعالی                                   

طرفین،طرف اول آموزشگاه بازیگری کودک ونوجوان پانیذ به مدیریت سرکار خانم تفاهم نامه به موجب این 

رسالت مسیر غرب به شرق جنب متروی علم و صنعت مجتمع شاپرک طبقه چهارم خلوتی به آدرس بزرگراه 

و طرف دوم سرکارخانم/جناب آقای .................والدین  77194054به شماره تلفن  408واحد

. و شماره .............هنرجو.......................... به  آدرس ................................................................

 می باشند. .......................کدملی ......................تلفن.......................

 موضوع قرارداد/1

تئاتر و فیلمسازی  شرکت در ....................... جشنوارهانتخاب هنرجو.......................به عنوان........................ جهت 

......................... به کارگردانی.............................درازای پرداخت شهریه ی مقرر و  با نامپانیذ در نمایش/فیلم کوتاه 

 هزینه های مشارکتی جشنواره...........................

 تعهدات طرف اول/2

،برای تولید تئاتر یا فیلم در جشنواره اساتیدوانین به یکی ازد است هنرجو را طبق ضوابط و قهطرف اول متع

ضمنا آموزشگاه پانیذ با مشارکت خانواده ها می تواند فرصت و تجربه ی و  نماید های آموزشگاه پانیذ معرفی

پیشرفت اجرا روی صحنه و بازی مقابل دوربین رابرای هنرجو فراهم نماید تا هنرجو ازاین امکان درجهت 

 دم بردارد.هنرجو ق

 تعهدات طرف دوم/3

 :به است تعهدطرف دوم م

لباس مورد نیاز هر و  هزینه های علمی و عملیکه شامل  نقدصورت الف/پرداخت هزینه های مشارکتی به 

 به عهده طرف دوم می باشد. که اجرا

پذیرایی در مراسم تمامی هزینه های جاری برای برگزاری جشنواره از جمله تهیه آکساسوآر ،جوایز ،تندیس، 

، تهیه تقدیرنامه، تهیه تیزر و پوستر و بروشور،گریم،عکاس،دعوت از میهمانان ویژه و هیئت داوران به عهده 

 .طرف اول می باشد

 ی و اسالمی و اصول رفتار حرفه ای قب/رعایت شئونات اخال

ثر قابل ذکر است که هر جلسه آموزشی و اضافه بر آن و مراحل پیش تولید و تولید ا 16پ/حضور مستمردر

بازیگر تنها می تواند در یک اثر حضور پیدا کند و به هیچ عنوان نمی تواند طی روند تولید به گروه دیگری 

 ملحق شده یا انصراف دهد.

 ت/تبعیت از تمامی قوانین جشنواره  اعم از رقابتی و غیر رقابتی



 اعتراض یا حواشی دید کارگردان بدون هیچ گونه ث/پذیرش هر نقشی که صالح

قابل ذکر است که چنانچه هر گونه اعتراض و تولید حواشی و یا عدم رعایت قوانین حاکم بر جشنواره باعث بر 

 هم خوردن روند تولید اثر گردد ،شخص خاطی ضرر و زیان ناشی از ان را باید به طرف اول پرداخت نماید.

 الزم االجرا: اتج/نک

جهت ارائه توانایی های آموزشی و تولیدی آموزشگاه و معرفی  اتی است مشارکتیجشنواره های پانیذ،اتفاقاول/

 اجباری نمی باشد. عنوان هیچبه نخبگان و استعدادهای خردسال،کودک ونوجوان بوده و حضور درجشنواره ها 

جلسه و چنانچه بیش ازآن باشد هزینه ای بیشتر دریافت  16دوم/پرداخت هزینه های آموزشی تولید تئاتر طی

دریافت  ، یا اقساط دو ماهه که به صورت نقدمی باشد هزار تومان  600آموزشی این دوره نخواهد شد. هزینه 

پرداخت  در ابتدای ثبت نامالزم به ذکر است هنرجویان موظف می باشندکه هزینه های جشنواره را خواهد شد. 

 نمایند.

بلیط جهت  رزرو  ازآنجایی که آموزشگاه سالن های حرفه ای رابرای تئاتر درنظر دارد لذا هزینه های خرید/سوم

وآموزشگاه هیچ مسئولیتی  می باشدم شده باتوجه به زمانبندی اعال هنرجو  ی اجرای تئاتر، برعهده ی خانواده

 بابت رزرو صندلی و تبعات آن نخواهد پذیرفت.

 اختالف/4

درصورت بروز هرگونه اعتراض یا ایجاد حواشی قبل،حین و پس از جشنواره ،بار اول تذکر و برای بار دوم 

 هنرجو از حضور درجشنواره حذف و همچنین اقدامات الزم اتخاذ خواهد شد.

 بند و دوصفحه و یک نسخه تنظیم و الزم االجرا و قابل ارائه به مراجع ذیصالح خواهد بود. 4رداد در این قرا

 

                                                       

 رکساناخلوتی

 مدیرآموزشگاه بازیگری پانیذ

 نام و امضای هنرجو یا والدین


