ARTISTKONTRAKT REKLAMFILM
för medlemmar i Teaterförbundet (TF) - Fackförbundet för scen & media

Producent ………………………………………………………………….
Artist

………………………………………………………………….

Avseende medverkan i….…………………………………………………..
Engagemanget gäller fr o m ………………………………..
t o m ………………………………...
1

Definition
Reklamfilm är sådan film som visas för eller sprids till allmänheten
på betalt annonsutrymme i avsikt att i säljfrämjande syfte informera
om en varas eller tjänsts egenskaper eller inarbeta och förstärka visst
varumärke, kännetecken o dyl.

2

Nyttjandeområden
Nyttjandeområden (sätt kryss):
A  Television Kanal ………. Kanal ……… Kanal …………
Kanal……….

Kanal ……… Kanal …………

B  Biograf
C  Hemvideo
D  Film respektive video som visas offentligt på annat sätt än ovan,
exempelvis på allmänna platser, restauranger etc
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E  Ev övriga användningsområden
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
F  Särskilda villkor (exempelvis land m m)
…………………………………………………………………
Anmärkning
Producenten får ej använda filmen på andra användningsområden än
vad som ovan angivits, med mindre än att ny överenskommelse först
träffas därom med artisten.
3

Visningstid
Visningstiden är två år räknat från första offentliga visning för varje
land där filmen framförs.

4

Option
 Producenten förvärvar rätten att visa filmen under ytterligare
högst två år mot ett tilläggsgage om 25 % per år.
 Ingen option föreligger.
Förlängning av kontrakt
Om producenten och artisten därom är ense kan inför
fyraårsperiodens utgång nytt kontrakt avseende ytterligare
förlängning av visningsdatum upprättas mellan producent och artist.

5

Betalningsvillkor
Nedan angivna gage inkluderar i punkten 2 angivna
nyttjanderättsområden.
Gage per inspelningsdag, kronor
……………………………………………………………
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Gage i ett för allt kronor
………………………………………………………………

6

Övriga eventuella villkor
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

7

Annonsmedverkan i tidningar, affischering m m
Detta kontraktsformulär reglerar ej medverkan för annonsering eller
affischering i tidningar, på annonspelare o dyl för reklam.

8

Övriga villkor
I övrigt tillämpas de bestämmelser som gäller i det mellan
Medieföretagen och TF upprättade riksavtalet avseende
filminspelning.
Anmärkning
Undantag från bestämmelserna i detta kontrakt kan göras. I sådant
fall skall skriftligt tillstånd inhämtas från TF.

………………………den
För producenten

/

………………..……………………

………………………den
Den medverkande

/

……………………………………….

Bolag: ……………………………. Namn: ………………………………
Adress: …………………………… Adress: ……………………………..
Tel/fax: ………………………....... Tel/fax: ………………………….….
E-mail: ……………………….......

E-mail: ……………………………...

Org nr: ……………………….….

Pers nr:………………………………
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