
 قرارداد بازیگری  

...... نرد  زفر...... مابین  فی لیبه شرح ذ قرارداد......  :یدر نشان...... مورخ  در

 ...... به شرماره تلفرن:   ...... ی: به نشان......  :با کد ملی......  :شماره شناسنامه

......  :فرزنرد ...... و  سرو  کیاز  شود یم دهینام «بازیگر»توافقنامه  نیکه در ا

توافقنامره   نیر کره در ا ...... ی: به نشان...... ی مل با کد......  :شماره شناسنامه

 خصروص  بره  یو مقررات مدن نیمطابق قوان شود یم دهینام« گذار هیسرما»

تباع االالزم نیطرف یمنعقد و برا یبه شرح مواد بعد یقانون مدن ۳0ماده 

 .حق فسخ آن را ندارند نیطرف باشد یاالجرا م و الزم

 موضوع قرارداد -4ماده 

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه و انجام فعالیرت هنرری و برازیگری در    

 قرارداد. نیهم 2ماده به شرح ...... فیلم سینمایی بنام 

 ارائه قابلودمات حقوقی  -3ماده 

 :باشد یماهم تکالیف بازیگر به شرح ذیل 

تسرت گرریم و    ازجملره الزم جهرت برازیگری    یهرا  تسرت انجام تمامی  -

 طراحی لباس؛

 انجام فعالیت بازیگری در طول مدت فیلم سینمایی؛ -

 ؛یبردار لمیف یها سکانسو  ها اکشنحضور در تمامی  -

 فیلم؛ گذار هیسرماو  کننده هیتهحضور در جلسات  -

یرا هرر مرحلره از فعرالیتی کره       یصرداگذار همکاری در تمامی مراحرل   -

 صالح بداند. گذار هیسرما

تهیرره و تکمیررل فرریلم سررینمایی برره هررر نرروع فعالیررت و همکرراری در  -

 .شود یماز تکالیف بازیگر محسوب  گذار هیسرمادرخواست 

https://www.vakiltop.com/


بازیگر تا زمانی که فیلم موضوع قرارداد تمام نشده و اکران نشرده   تبصره:

باشد حق ندارد در هیچ فیلم، ت راتر یرا نمرایش تحرت هرر عنروان دیگرر        

 فعالیت داشته باشد.

 الزحمه حق -3ماده 

که مبلغ مذکور به  باشد یم...... این قرارداد برابر توافق طرفین  الزحمه حق

 شرح ذیل به بازیگر پرداخت خواهد شد.

 همزمان با امضاء قرارداد  ...... مبلغ  .4

   بار کیروز  4۲تومان هر ...... مبلغ  .3

واریرز گرردد    ...... بانرک   ...... تبصره: توافق شد پرداختی به شماره کرارت  

 .باشد ن از پرداخت میرسید واریزی نشا

 مدت قرارداد -4ماده 

 خواهد بود. ...... ا تاریخ ...... تشمسی از تاریخ سال کمدت این قرارداد ی

روز کامرل جهرت برازیگری در مرحلره      ۲0برازیگر متعهرد اسرت     تبصره:

باشرند و تمرامی    گرذار  هیسررما در اختیار کادر عوامل تولید و  یبردار لمیف

همکاری عملی دیگر در زمینه تست گریم و طراحی لبراس و صرداگذاری   

روز صرررفا  بررای بررازیگری در مرحلرره   ۲0روز بروده و   ۲0خرارج از مرردت  

 است. یبردار لمیف

 اعالم برای حضور -8ماده 

، گرریم،  یبرردار  لمیفر بره برازیگر جهرت حضرور در      ها یرسان اطالعتمامی 

و کادر فنی  گذار هیسرمافعالیت دیگر که به تشخیص صداگذاری و هر نوع 

قررارداد اعرالم    ۳باشد از طریق به شماره تلفرن منردرج در مراده     الزم می

 خواهد شد.

  



 اقامتگاه طرفین -6ماده 

اقامتگاه طرفین همان است که در صدور این قررارداد ذکرر شرده اسرت و     

کلیه مکاتبات، ابالغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قررارداد ارسرال   

هر یک از طررفین محرل اقامرت خرود را تغییرر       که یدرصورتخواهد شد. 

 طرور  بره روز اقامتگاه جدید خود را  ۳0دهند مکلف هستند حداکثر ظر  

صورت ارسال بره آدرس   نیا ریغمکتوب به اطالع طر  دیگر برسانند. در 

 قبلی ابالغ تلقی خواهد شد.

 وجه التزام -7ماده 

قراردادی خود تخلف کند یا تقصیر در  تعهداتبه هر دلیل بازیگر از انجام 

برابرر   ۲داشته باشد مکلف به پرداخت وجره الترزام معرادل     تعهداتانجام 

بازیگر بوده و این خسارت با اصل تعهد و سایر خسارات قانونی  الزحمه حق

 باشد. می فسخ قابل

 حل اوتالف -9ماده 

هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختال  حادث 

 وفصرل  حرل کردند طرفین مکلف هستند بدوا  موضوع را از طریق مذاکرات 

ک ماه از تاریخ حدوث اختال  منتج مذاکرات ظر  ی که یدرصورتنمایند. 

روز از تاریخ  ۳0به حل اختال  نگردید یا هر یک از طرفین حداکثر ظر  

به یرک نفرر    هیف متنازعدعوت طر  دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع 

ارجررراع و نظرررر داور بررررای طررررفین قطعررری و  نیالطررررف یمرضرررداور 

خواهد بود. داور مکلف است ظر  یک ماه از تاریخ ارجاع،  اعتراض رقابلیغ

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی در باب داوری مبادرت بره انشراء رأی   

نموده و حداکثر ظر  یک هفته از تاریخ صردور رأی بره هرر نحروی کره      

 صالح بداند به طرفین ابالغ نماید.



 تعداد نسخ قرارداد -8ماده 

ات و قروانین موضروعه کشرور جمهروری اسرالمی      این قرارداد مطابق مقرر

نسخه متحردالمتن کره هرر دو نسرخه      2تبصره و در  2ماده و  ۳ایران در 

تنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله و از  باشند یمدارای اعتبار واحد 

 .باشد یم االجرا الزمتاریخ امضاء برای طرفین 

 امضاء بازیگر         

                                                نیالطرف یمرضداور 

 سرمایه گذار

  


