
KINO FILMO VIEŠO ATLIKIMO (DEMONSTRAVIMO) KITOSE NEI KINO TEATRAI VIEŠOSE ERDVĖSE  
PARAIŠKA 

 
Kontaktinis asmuo  

Kūrinių naudotojo pavadinimas ir įmonės kodas  

Įmonės registracijos adresas/veiklos vieta  

Šalis  

El. pašto adresas  

Telefonas  
 

KINO FILMO VIEŠO ATLIKIMO (DEMONSTRAVIMO) INFORMACIJA 

Ar kino filmas bus demonstruojamas uždaroje 
patalpoje ar atviroje erdvėje?   

Demonstravimo vietos adresas  

Demonstravimo vietos tipas (muziejus, parkas, 
privati valda ir pan.)  

Renginio internetinis puslapis  

Naudojama laikmena  

Ekrano dydis (ilgis x plotis metrais)  

Leidžiamas žmonių skaičius demonstravimo 
vietoje  

Jei renginys mokamas, nurodykite kainų 
diferenciaciją ir dydį (suaugusiojo bilieto kaina,  
vaiko bilieto kaina ir t.t.) 

 

Planuojamas maksimalus žiūrovų skaičius   

Trumpai aprašykite kino filmo rodymo tikslą bei 
planuojamus veiksmus, susijusius su kino filmu, jo 
turiniu, veikėjais.  

 

 

REKLAMA IR PAPILDOMA INFORMACIJA 

Ar filmo demonstravimas bus reklamuojamas. Jei 
taip, nurodykite reklamavimo kanalus: socialinius 
tinklus, naujienlaiškius, internetinius puslapius ir 
kt.   

 

Nurodykite įmones/asmenis, atsakingus už 
informacijos apie filmo demonstravimo sklaidą   

Ar prie filmo reklamavimo ar filmo peržiūros 
reklamavimo ketina prisidėti tretieji 
asmenys/įmonės  

 

Jei taip, nurodykite visus šiuos asmenis / įmones  

Ar ketinate demonstruoti visą filmą  

Ar filmo demonstravimo metu planuojamas 
žiūrovų tiesioginis aktyvus dalyvavimas (pvz. 
dainavimas kartu ar  interaktyvūs elementai)  

 

Ar filmo demonstravimo metu planuojamas 
vaidinimas 
 

 



  FILMŲ SĄRAŠAS IR RODYMO DATOS 

Prašome pasirinkti filmus iš licencijuojamų filmų sąrašo 

1 filmas 
Pavadinimas  Rodymo datos  
Rodymų skaičius  Formatas  
 

2 filmas 
Pavadinimas  Rodymo datos  
Rodymų skaičius  Formatas  
 

3 filmas 
Pavadinimas  Rodymo datos  
Rodymų skaičius  Formatas  
 

4 filmas 
Pavadinimas  Rodymo datos  
Rodymų skaičius  Formatas  
 

5 filmas 
Pavadinimas  Rodymo datos  
Rodymų skaičius  Formatas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenys tvarkomi autorių teisių kolektyvinio administravimo tikslu BDAR 6 str. 1 dalies c) punkto (duomenų valdytojui taikomos teisinės 
prievolės vykdymas) teisiniais pagrindais. Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, 
kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, asmens duomenys saugomi autorių, kurių kūriniai naudojami, gyvenimo metais ir 75 metus 
po autorių mirties. Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami. Duomenų subjektų teisės ir kita asmens duomenų tvarkymą 
reglamentuojanti informacija pateikiama Asociacijos LATGA interneto svetainėje adresu https://www.latga.lt/.  
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