Modellkontrakt (TFP)
(TFP : Time for Print)
Denne kontrakten regulerer eierskap og bruk av Fotografiene tatt av Fotografen av Modellen, i henhold til vilkår som beskrevet
nedenfor:
Fotograf:

Ketil Sætnan
Huldreveien 77,
1388 BORGEN

Modell:

Navn

E-post: ketil@saetnan.com
Mobil.:917 14 211

Født
E-post
Telefon
Fotografens plikter og rettigheter:

Alle rettigheter, eierskap og copyright til disse Fotografiene tilhører Fotografen i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk
m.v. (åndsverkloven).

Fotografen kan bruke fotografiene i sin markedsføring, inkludert, til websider, portfolio, annonser, konkurranser og
utstillinger. Fotografen kan bruke fotografiene som omtalt i digital form eller som utskrift på papir.

Fotografen plikter å gi Modellen kopier av redigerte foto, enten pr. e-post eller levert på CD, som avtalt under.

Overleveringen av Fotografiene skjer normalt innen en uke, dog ikke senere enn 3 uker etter at ønskeliste er mottatt fra
Modellen.

Fotografen kan ikke selge eller på annen måte overføre publikasjonsrettighetene på noen av fotografiene uten nærmere
avtale med Modellen.
Modellens plikter og rettigheter:

Modellen har krav på redigerte fotografier i størrelse ca 1600x1600 punkters oppløsning av type JPEG, merket med
fotografens navn.

Modellen har krav på å kjøpe høykvalitets utskrifter i inntil 30x40cm av Fotografen. Modellen skal ikke betale mer enn
Fotografens selvkost for disse utskrifter.

Modellen kan bruke fotografiene i sin markedsføring, inkludert, web, portfolio, annonser, søknader og konkurranser.

Modellen kan bruke fotografiene som omtalt i digital form.

Modellen kan ikke motta betaling for salg av foto i utskrift eller digitalt, uten nærmere avtale med Fotografen.

Modellen kan ikke overføre publikasjons rettigheter på noen av fotografiene, uten nærmere avtale med Fotografen.

Modellen kan ikke redigere fotografiene på noen måte, uten nærmere avtale med Fotografen.

Ved enhver bruk av fotografiene skal Fotografen krediteres med: ”Foto: Fotografens navn.”

Ved akt/kropp fotografering, eller annen fotografering hvor modellen er helt eller delvis naken, tillater Modellen Fotografen å
benytte fotografier som viser delvis eller full nakenhet. Gjelder kun modeller som har fylt 18 år.

Modellen kan ikke gjøre krav på vederlag for oppdraget ut over hva som er beskrevet over.

Modellen har mulighet til å be om å få deler eller hele kontrakten annullert. Annullering av hele kontrakten betyr at
kontrakten ikke lenger er å betraktes som et TFP oppdrag, men et betalbart oppdrag hvor Modellen er oppdragsgiver. Ved en
slik annullering må Modellen betale Fotografen et vederlag på kr 2500,-.
Fotografiene merket med ”Demo” skal ikke publiseres. Fotografier merket ”Demo” skal ikke legges ut på Facebook, egen hjemmeside,
brukes i MSN. De er ment som ett hjelpemiddel for å kunne velge de fotografiene som skal redigeres. En liste sendes innen en uke til
Fotografens e-post, med en oversikt over de fotografiene som ønskes etterbehandlet.
Modellen bekrefter herved at han/hun har fylt 18 år, eller har foreldres samtykke. Og at Modellen har lov til å signere en slik avtale,
uten å bryte lover og regler, eller andre kontrakter med f. eks. modell eller talent byråer.
Både Modellen og Fotografen bekrefter å ha lest, forstått og signert denne kontrakten før Fotografiene ble tatt.

Dato og Modellens signatur

Dato og Fotografens signatur

Dato og signatur av en forelder eller formynder.
(for modeller under 18 år)

Telefonnummer til forelder eller formynder.
(for modeller under 18 år)

