
Modellkontrakt 
Mellom ………………………………. heretter kalt modellen
og HelmerFoto v/Øystein Helmersen, heretter kalt fotografen.
 
Denne kontrakten regulerer vilkår for eierskap, rettigheter og bruk av bilder for modell og fotograf.

Kontrakten gjelder:  (sett kryss)

TFP Prosjekt:        Events:       Annet betalt:          Testshoot TFP:     Bet. oppdrag:
(se beskrivelse under)

Modellen:


Navn:______________________________________________________________________


Adresse:______________________________Postnr/sted:___________________________
 

Tlf:_________________E-mail:__________________________Fødselsdato:____/____/19___

Fotografens rettigheter og plikter:
Fotografen har copyright og eiendomsrett til alle bilder tatt av modellen i henhold til ”Lov om opphavsrett til Åndsverk” m.v

Fotografen kan fritt bruke bildene kommersielt i sin markedsføring, inkludert web/hjemmeside, portfolio, annonser,
konkurranser og utstillinger enten i elektronisk form eller print.  Fotografen vil også ”tagge” et begrenset antall bilder på sin
FB side for å generere trafikk til sin hjemmeside og modellen aksepter dette ved signering av denne kontrakt.                      I
noen tilfeller kan det dog avtales spesielt på forhånd at det ikke gjøres.

Fotografen plukker minst 30, normalt 50 av de beste bildene og leverer disse som grovredigerte bilder elektronisk, normalt
innen 7 dager. Ved betalte oppdrag kan modellen selv kan velge ut  5 stk  bilder som leveres fullt redigert. Grovredigerte
bilder leveres gode nok til publisering og kan fritt brukes av modell og fotograf. Ved TFP eller annet gratis arbeid er det
fotografen som i sin helhet velger ut hvilke –og antall bilder, både grovredigerte og til full edit.

Eventuelt skifte av bakgrunn, farger og omfattende retusjering samt konvertering til svart/hvit er ikke inkludert men kan
gjøres på forespørsel på utvalgte bilder hvis fotografen finner det formålstjenlig for egen portefølje og har kapasitet til å gjøre
det.

Leveringstid er normalt fra 2-4 uker fra bilder er valgt, men lengre leveringstid kan påregnes i perioder.  Betalte oppdrag vil
alltid prioriteres først på leveringstid.   Disse leveres i JPEG web-kvalitet (72dpi).    Ønskes ytterligere bilder utover de 5 kan
dette bestilles ferdig redigert for kr 135,- pr bilde. Utskriftskvalitet (240dpi) i fullt format kan leveres på forespørsel for kr 75,-
pr bilde

Fotografen kan også gi modellen utskrift av 5 stk valgfrie bilder 13x18 format til selvkost hvis ønskelig.                             Alle
bilder, elektronisk og print leveres med fotografens logo. Alle øvrige utskrifter som ønskes skal bestilles via fotografen.

Fotografen kan ikke selge eiendomsrettighetene til andre uten etter skriftlig avtale med modellen men kan selge
bruksrettigheter til magasiner, ukeblader osv under forutsetning av at modellen også har signert en ”Model Release”
kontrakt.

Modellens rettigheter og plikter:
Modellen har krav på grovredigerte bilder elektronisk som nevnt i avsnitt over.

I tillegg til 5 stk valgfrie bilder som nevnt over kan modellen bestille utskrift i formatene 10x15, 13x18, A4 og A3. Kostnaden
for disse utskriftene – se fotografens hjemmeside for oppdaterte priser.

Modellen kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert web, portfolio, blogg, annonser og konkurranser men kan ikke
motta betaling for salg av bilder, verken digitalt eller print.

Publikasjonsrettighetene til bildene kan ikke overføres andre uten skriftlig samtykke fra fotografen. Det skal også innhentes
tillatelse fra fotografen hvis bildene skal brukes av 3.part på for eksempel modellportfolio på eksterne hjemmesider.

Modellen har ikke anledning til selv å redigere og beskjære bildene slik at de kommer utenfor sitt opprinnelige utsnitt.
 Fotografens logo skal heller ikke fjernes eller endres. Modellen kan komme med innspill til redigering/retusjering men den
endelige beslutningen tas av fotografen.

Brudd på ovenstående punkter er å betrakte som brudd på opphavsrettigheter og vil bli fakturert med kr 4500,- pr bilde. Dog
kan fotografen i noen tilfeller forespørres om et annet utsnitt som kan levereres elektronisk.  Øvrige priser er til enhver tid
oppdatert på fotografens hjemmeside og er retningsgivende for betalte oppdrag.

Ved enhver bruk av bildene skal fotografen krediteres med:  Foto: Øystein Helmersen - www.helmerfoto.no  
På Facebook og Instagram skal det tagges med @Helmerfoto for å markedsføre fotografens sider.  Det er også modellens
ansvar å påse at andre som eventuelt publiserer modellens bilder følger dette kravet.  
I de tilfeller hvor fotografen også har besørget make-up skal krediteringen stå som Foto&Make-up: osv….

Vederlag:
Modellen har ikke krav på vederlag utover det som er beskrevet i denne kontrakt med mindre shooten gjelder ”betalt
oppdrag” og  ”Modell Release” kontrakt  er signert med tanke på videresalg av bilder. Honorar avtales spesielt i hvert enkelt
tilfelle, ut i fra salgets størrelse, antall bilder osv.

Kontraktens varighet:
Denne kontrakt har en varighet på 1 år fra signering og vil automatisk bli fornyet med ett år om gangen inntil den skriftlig  blir
sagt opp av èn av partene med mindre det er avkrysset for ”Testshoot TFP” øverst. Mail er akseptert som skriftlig
oppsigelse.  Blir kontrakten sagt opp gjelder det KUN videre fotoshoots og alle rettigheter og plikter opprettholdes for
allerede produserte bilder i henhold til Åndsverkslovens paragrafer.
Gjelder kontrakten TFP Prosjekt som skal jobbes med over  tid, forplikter modellen seg til å sluttføre prosjektene som er
planlagt, selv om modellen får kontrakt med eventuelt modellbyrå.  Det er modellens plikt å informere byrået om denne
avtalen.

Manglende oppmøte/Annullering av kontrakt:
Ved eventuell annullering av kontrakten som ikke skyldes vesentlig mislighold av ovenstående punkter fra fotografens side
eller ved større avvik fra modellens plikter ansees dette som betalbart oppdrag og vil bli fakturert umiddelbart.  Vederlaget
for dette er p.t. satt til kr 3700,-  Dette gjelder også hvis modellen av en eller annen grunn ønsker bildene fjernet fra
offentligheten i ettertid.



Hvis modellen ikke møter opp til avtalt shoot uten gyldig fraværsgrunn vil dette også faktureres med minstesats,
p.t kr 1750,- Kansellering av en shoot skal gjøres senest 24 timer før avtale og fravær skal være legitimt som f.eks sykdom,
død eller lignende.  Modellen er inneforstått med at fotografen KAN fakturere minstesats hvis kansellering uten gyldig grunn
skjer under 24 timer før en shoot.

Akt/Nakenhet:
Hvis hele eller deler av fotoshooten omfatter Akt, Nude art eller bilder som kan oppfattes som erotiske gis disse bildene
samme rettigheter som øvrige hvis ikke annet er omtalt i vedlegg. Denne type bilder skal for øvrig være avtalt på forhånd og
gjelder kun for modeller over 18 år. Modellen kan anonymiseres på denne type bilder hvis ønskelig.

Andre forutsetninger/avtaler/begrensninger enn det som er beskrevet over skal beskrives i eget vedlegg til kontrakten. (se
under)

Skal bildene brukes av fotografen til kommersielt salg skal dette avtales på forhånd og det skal da i tillegg signeres en
”Modell release” kontrakt. 

Når modellen har blitt forevist denne kontrakt, enten elektronisk eller på papir ansees betingelsene
som akseptert hvis fotoshooten blir utført uten at kontrakten av en eller annen årsak ikke er signert.

Forsikring:
Modellen er normalt sett ansvarlig for egen sikkerhet med unntak av oppdrag honorert av fotografen.  Fotografen har i disse
tilfeller tegnet ansvar –og yrkesskadeforsikring.

Modellen bekrefter med underskrift at vilkårene i denne kontrakten aksepteres, at modellen har fylt 18 år eller
at foresatte godkjenner oppdraget. Det bekreftes samtidig at modellen har lov til å signere en slik avtale uten å
bryte andre avtaler/kontrakter med f.eks modell –eller talentbyråer, samt at kontrakten og dens betingelser blir
fremvist for fremtidige og mulige modellbyrå.

Sted/Dato:___________________

___________________________ _____________________ ________________________
Modellens signatur Foresattes sign (under 18) Fotografens signatur

Priser og betingelser ved betalt oppdrag: Type
oppdrag:__________________________________

Pris kr: ___________,- betales kontant ved oppmøte i studio eller forskuddsbetales til oppgitt konto
etter nærmere avtale.

Mottatt kr: _____________________  Fotografens
sign:___________________________________

(Ikke gyldig som kvittering – kun bekreftelse på mottatt betaling)

Vedlegg til Modellkontrakt
(Fylles kun ut ved spesielle avik fra original kontrakt)
Modellens navn:________________________________

Gjelder kun fotoshoot dato:__________________________

Spesielle avtaler som avviker fra original kontrakt:

_____________________       ____________________
Dato&Sign modell Dato&Sign fotogra



Modell Release
(Fylles kun ut ved event videresalg og betalte oppdrag)
Jeg, modellen, gir herved fotografen tillatelse til den absolutte og ubegrensede retten til å bruke,
publisere og selge bildene av meg som er beskrevet nedenfor til alle formål og på alle måter og i
alle medier, over hele verden. Jeg forstår og godtar at fotografiene kan bli endret eller manipulert,
og sier fra meg retten til å godkjenne det ferdige produktet. Bildene kan ikke brukes i
sammenhenger som kan oppfattes som støtende og pornografiske med mindre det er spesielle
avtaler inngått på forhånd. Fotografen har copyright til alle bildene i henhold til Åndsverkslovens
paragrafer. 

Fotografens navn:   Øystein Helmersen,  HelmerFoto___________________________

Beskrivelse av fotoserien: 

____________________________________________________

Modellens navn: ____________________________________F.Dato: _____________

Addresse:
_____________________________________________________________________

Tlf: __________________________ E-post__________________________________

Sted og dato: ________________________Underskrift: ________________________

Dersom modellen er under 18 år gammel kreves signatur fra foreldre/foresatte:

Navn: __________________________________________________________________

Sted og dato: ________________ Underskrift: __________________________________
 

Kontaktinfo: Øystein Helmersen, P.Boks 1458 Vika, 0116 Oslo.  E-post: post@helmerfoto.no   Web: www.helmerfoto.no, tlf +4792844323


