
Musikanvändning

Underskrift
De uppgifter som lämnats till Stim om musikanvändningen godkänns som underlag för fakturering av avgift enligt Stims tariffer. Undertecknad har tagit del av Stims
Allmänna villkor och förbinder sig att följa såväl dessa som Stims vid varje tidpunkt gällande Särskilda villkor.

Ort och datum

Namnteckning svarande/firmatecknare Namnförtydligande

Ledarledda Träningspass (ex. Bodypump, Yoga, Zumba, Spinning, Vattenjympa eller liknande)        

Antal pass per år med max 25 deltagare
Antal pass per år med 26-75 deltagare
Antal pass per år med fler än 75 deltagare
Antal kortpass per år (max 30 minuter)

Barngrupper (upp till 12 år)

Antal barngrupper per år upp till 25 deltagare
Antal barngrupper per år över 25 deltagare

Musik i träningslokal, solarium, butik, servering, bad- anläggning, etc.

Total yta (där musik förekommer)
Antal öppetdagar per år

Antal pass per år med upp till 20 deltagare
Antal pass per år med u pp till 40 deltagare
Antal pass per år med ö ver 40 deltagare

Barngrupper (upp till 12 år)

Antal barnpass med max 20 deltagare
Antal barnpass med fler än 20 deltagare

Max 500 besökare
501-1000 besökare

Kopiering och lagring av musik.

Antal ledare (som själva kopierar eller lagrar musik)

Danskurs/undervisning

Dansuppvisningar, tävlingar, etc.

LICENSANSÖKAN
Motion

Kundnummer (fylls i av STIM)

Sökande
Firma/Namn Organisations-/Personnummer

                
Faktureringsadress (gata eller box) Postnummer Ort

                        
Verksamhetens namn

        
Verksamhetens adress Postnummer Ort

                        
Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

                
E-post Webbplats

        
Tillhör riksorganisation (ange vilken)

        

Startdatum för musiken

Vi började spela musik (ange år, månad och dag)         
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