Standard Modelkontrakt uden værge

Opdateret d. 13.9.2010



Model Kontrakt.

Modelaftalen er indgået mellem nedenstående parter:
Model: [Client.Name]
Fotograf: [Photographer.Name]
 
Dato: [Shoot.Date]
Denne kontrakt omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og model, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter.
De nedenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil stadig være gældende for begge parter.
Billederne må aldrig anvendes til at miskreditere model eller fotograf Fotografen vil altid være den som er indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale, med mindre at andet er skrevet på dette dokument. Modellen el. andre skal altid oplyse fotografens navn på offentliggjort materiale.
 
Billederne af nedennævnte model fra nævnte dato, taget af nedennævnte fotograf, må frit anvendes til flg.:
o Fremvisning på fotografens hjemmeside, hvor modellens navn angives
o Fremvisning på modelsider og/eller modellens egen hjemmeside, hvor fotografens navn angives.
o Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i indenlandske / udenlandske konkurrencer samt udstillinger.
o Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i portefoliomapper, af både model og fotograf.
o Billederne må frit anvendes på hjemmesider til kritik af fotos.
o Billederne må frit anvendes til ikke-kommercielle artikler og guider skrevet af enten fotograf eller model.
o Billederne må frit anvendes på Facebook, MySpace o.lign. Dog skal fotografens/modellens navn nævnes.
o Billederne må ikke benyttes til kommercielle formål uden en særskilt aftale er indgået mellem fotograf og model.
o Billederne må ikke overdrages til 3. mand eller videresælges uden en særskilt aftale er indgået mellem fotograf og model.
o Billederne må ikke af nogen af parterne, anvendes i flg. sammenhænge: politik, pornografi, sygdom, racediskrimination.
o Modellen er berettiget til en digital kopi af de færdigbehandlede billeder
o Modellen og fotograf har aftalt at denne fotografering foregår uden honorering af parterne ("TFD")
 
Ved sin underskrift erklærer modellen, at vedkommende på ingen måde er blevet chikaneret, forulempet, fotograferet mod sin vilje eller på anden vis har fået sine grænser overskredet i forbindelse med fotograferingen.
 
Model:
[Client.Signature]
[Client.Image]
[Client.Name]
[Client.Street], [Client.Zip] [Client.City] [Client.Phone] [Client.Email]
  
Fotograf:
[Photographer.Signature]
[Photographer.Name]
[Photographer.Address], [Photographer.Zip], [Photographer.City] [Photographer.Phone] [Photographer.Email] [Photographer.Website]



Standard Modelkontrakt med værge

Opdateret d. 13.9.2010


Model Kontrakt.

Modelaftalen er indgået mellem nedenstående parter:
Model: [Client.Name]
Fotograf: [Photographer.Name]
 
Dato: [Shoot.Date]
Denne kontrakt omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og model, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter.
De nedenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil stadig være gældende for begge parter.
Billederne må aldrig anvendes til at miskreditere model eller fotograf Fotografen vil altid være den som er indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale, med mindre at andet er skrevet på dette dokument. Modellen el. andre skal altid oplyse fotografens navn på offentliggjort materiale.
 
Billederne af nedennævnte model fra nævnte dato, taget af nedennævnte fotograf, må frit anvendes til flg.:
o Fremvisning på fotografens hjemmeside, hvor modellens navn angives
o Fremvisning på modelsider og/eller modellens egen hjemmeside, hvor fotografens navn angives.
o Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i indenlandske / udenlandske konkurrencer samt udstillinger.
o Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i portefoliomapper, af både model og fotograf.
o Billederne må frit anvendes på hjemmesider til kritik af fotos.
o Billederne må frit anvendes til ikke-kommercielle artikler og guider skrevet af enten fotograf eller model.
o Billederne må frit anvendes på Facebook, MySpace o.lign. Dog skal fotografens/modellens navn nævnes.
o Billederne må ikke benyttes til kommercielle formål uden en særskilt aftale er indgået mellem fotograf og model.
o Billederne må ikke overdrages til 3. mand eller videresælges uden en særskilt aftale er indgået mellem fotograf og model.
o Billederne må ikke af nogen af parterne, anvendes i flg. sammenhænge: politik, pornografi, sygdom, racediskrimination.
o Modellen er berettiget til en digital kopi af de færdigbehandlede billeder
o Modellen og fotograf har aftalt at denne fotografering foregår uden honorering af parterne ("TFD")
 
Ved sin underskrift erklærer modellen, at vedkommende på ingen måde er blevet chikaneret, forulempet, fotograferet mod sin vilje eller på anden vis har fået sine grænser overskredet i forbindelse med fotograferingen.
 
Model:
[Client.Signature]
[Client.Image]
[Client.Name]
[Client.Street], [Client.Zip] [Client.City] [Client.Phone] [Client.Email]
 
Værge:
[Witness.Signature]
[Witness.Image]
[Witness.Name]
[Witness.Street], [Witness.Zip], [Witness.City] [Witness.Phone] [Witness.Email]
 
Fotograf:
[Photographer.Signature]
[Photographer.Name]
[Photographer.Address], [Photographer.Zip], [Photographer.City] [Photographer.Phone] [Photographer.Email] [Photographer.Website]



Modelkontrakt med MUA 
Opdateret d. 13.9.2010




Model Kontrakt.

Modelaftalen er indgået mellem nedenstående parter:
Model: [Client.Name]
Makeup-artist: [Witness.Name]
Fotograf: [Photographer.Name]
 
Dato: [Shoot.Date]
Denne kontrakt omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen, makeup-artist og model, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter.
De nedenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil stadig være gældende for begge parter.
Billederne må aldrig anvendes til at miskreditere model, makeup-artist eller fotograf. Fotografen vil altid være den som er indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale, med mindre at andet er skrevet på dette dokument. Modellen el. andre skal altid oplyse fotografens navn på offentliggjort materiale.
 
Billederne af nedennævnte model fra nævnte dato, taget af nedennævnte fotograf, må frit anvendes til flg.:
O Fremvisning på fotografens hjemmeside, hvor modellens navn angives.
o Fremvisning på modelsider og/eller modellens egen hjemmeside, hvor fotografens navn angives.
o Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i indenlandske / udenlandske konkurrencer samt udstillinger.
o Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i portefoliomapper, af både model, makeup-artist og fotograf.
o Billederne må frit anvendes på hjemmesider til kritik af fotos.
o Billederne må frit anvendes til ikke-kommercielle artikler og guider skrevet af enten fotograf, makeup-artist eller model.
o Billederne må frit anvendes på Facebook, MySpace o.lign. Dog skal fotografens/makeupartistens/modellens navn nævnes.
o Billederne må ikke benyttes til kommercielle formål uden en særskilt aftale er indgået mellem fotograf, model og makeup-artist.
o Billederne må ikke overdrages til 3. mand eller videresælges uden en særskilt aftale er indgået mellem fotograf, model og makeup-artist.
o Billederne må ikke af nogen af parterne, anvendes i flg. sammenhænge: politik, pornografi, sygdom, racediskrimination.
o Modellen er berettiget til en digital kopi af de færdigbehandlede billeder
o Makeup-artisten er berettiget til en digital kopi af de færdigbehandlede billeder.
o Modellen, makeup-artist og fotograf har aftalt at denne fotografering foregår uden honorering af parterne ("TFD")
 
Ved sin underskrift erklærer modellen, at vedkommende på ingen måde er blevet chikaneret, forulempet, fotograferet mod sin vilje eller på anden vis har fået sine grænser overskredet i forbindelse med fotograferingen.
 
Model:
[Client.Signature]
[Client.Image]
[Client.Name]
[Client.Street], [Client.Zip] [Client.City] [Client.Phone] [Client.Email]
 
Makeup-artist:
[Witness.Signature]
[Witness.Image]
[Witness.Name]
[Witness.Street], [Witness.Zip], [Witness.City] [Witness.Phone] [Witness.Email]
 
Fotograf:
[Photographer.Signature]
[Photographer.Name]
[Photographer.Address], [Photographer.Zip], [Photographer.City] [Photographer.Phone] [Photographer.Email] [Photographer.Website]




Fotoshoot kontrakt ifm FotoMarathon2010 
Opdateret d. 13.9.2010



Billeder taget i forbindelse med FotoMarathon konkurrencen 2010.
Undertegnede [Client.Name] (”model”) tilkendegiver med sin underskrift herunder, at have givet [Photographer.Name] (”fotografen”) tilladelse til at bruge det billede eller de billeder, som jeg er med på, til denne konkurrence.
Skulle fotografen gå hen og vinde med et af disse billeder, vil jeg ikke fremsætte nogle krav i relation til del af præmien, honorar, m.v.
Jeg giver hermed også min tilladelse til at billedet/billederne må bruges på udstillinger (fysiske og elektroniske) der har relation til FotoMarathon, samt at fotografen må udstille billederne på sin egen hjemmeside.
Ønsker fotografen at bruge billedet/billederne i andre kommercielle sammenhæng, skal fotografen indhente tilladelse til dette inden.

Model:
[Client.Signature]
[Client.Name]
[Client.Street]
[Client.Zip] [Client.City], 
[Client.Phone]
[Client.Email]

Værge:
[Witness.Name]
[Witness.Street]
[Witness.Zip]  [Witness.City],
[Witness.Phone]
[Witness.Email]
[Witness.Signature]

Fotograf:
[Photographer.Signature]
[Photographer.Name]
[Photographer.Address]
[Photographer.Zip]  [Photographer.City]
[Photographer.Phone]
[Photographer.Email]
[Photographer.Website]




Fotoshoot kontrakt med værge 
Opdateret d. 13.9.2010
Ufærdig Kladde


Foto Shoot kontrakt

Dette er en aftale mellem [Photographer.Name], (“fotografen”), og, (“modellen”) og [Witness.Name](make-up-artisten - "MUA") outlining the terms of a photography shoot, (“Shoot”), performed on [Shoot.Date] and use of all product from Shoot, (“Images”).
 
Denne release/kontrakt omhandler forholdene vedr. fotografering, ophavsretten, brugsretten samt de overordnede og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale, som er udarbejdet i samarbejde mellem [Photographer.Name] (fotograf) og  [Client.Name](model), for at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter. Ved underskrift samtykkes i nedenstående betingelser.



 
Fotograf og model må anvende de efterbehandlede billeder til eget website el. anden promo for sig selv (online profiler, online magasiner osv), men IKKE til salg eller anden kommerciel brug, med mindre der er indgået seperat kontrakt om dette mellem fotograf og model!
Lægges billedene på nettet SKAL overskrift eller kommentar til billedet være:  ”Foto: MB-Fotografi.dk”. Makeup artist må anvende beauty og styling billeder til eget website el. anden promo for sig selv, men IKKE til salg eller anden kommerciel brug. Efterbehandlede billeder må IKKE efterredigeres.
Billederne må ikke anvendes eller udstilles steder hvor de kan sætte enten fotograf eller model i forbindelse med:  Sygdom, pornografi, prostitution,  religion, politik, samt køns eller racediskriminerende holdninger

Fotografen vil altid være den, som er den fulde og eneste indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale, med mindre at fotografen frasiger sig denne rettighed på et selvstændigt og på denne kontrakt vedhæftet dokument. Fotografen er dog altid forpligtet til at overholde de indgåede aftaler vedr. brugsretten og brugsformålet af det fotografiske materiale, som er aftalt ifm. den ne kontrakt. Modellen kan i henhold til de indgående aftaler om brugsretten og brugsformålet mod gebyr få udleveret kopi af det efterbehandlede fotografiske materiale på CD. 
De ovenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretlige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette kan være grundet tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. 
Ved hændelse af denne karakter, er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte, og denne kontrakt/release vil stadig være gældende for begge parter.

Ved sin underskrift erklærer modellen, at vedkommende på ingen måde er blevet chikaneret, forulempet eller fotograferet mod sin vilje eller på anden vis har fået sine grænser overskredet i forbindelse med fotograferingen.

Model:
[Client.Image]
[Client.Signature]
[Client.Name]
[Client.Street]
[Client.City], [Client.State], [Client.Zip] [Client.Phone] [Client.Email]

Værge:
[Witness.Image]
[Witness.Signature]
[Witness.Name]
[Witness.Street]
[Witness.City], [Witness.State], [Witness.Zip] [Witness.Phone] [Witness.Email]

Fotograf:
[Photographer.Signature]
[Photographer.Name]
[Photographer.Address]
[Photographer.City], [Photographer.State] [Photographer.Zip] [Photographer.Phone] [Photographer.Email] [Photographer.Website]


