
MODELL- OCH FOTOGRAFRELEASE
Samtycke från modell och fotograf

Fotografens namn_

Adress_

Postnr och –ort___

Tel_

E-post

Modellen får anvä
 Ja Nej
[   ] [   ]  
[   ] [   ]  
[   ] [   ]  
[   ] [   ] 
[   ] [   ]  
[   ] [   ]

 
     

på Mo
på öv
för eg
för re
för ko
mitt n
till bil

Fotograf

[   ] Jag intygar att ja

Ort och datum_____

Namnunderskrift____

Namnförtydligande__
Förälders/vårdnadsha
för person under 18 å
Namnunderskrift____

Namnförtydligande__

Modellens namn___________________________
Fylls i av modellen:Fylls i av fotografen:

Modellens ersättn

[   ]   Minst ___ st b

[   ]   Annat:______
Bilderna levereras
[   ] Internet [   ]  CD
Bilderna levereras i

Tid och plats
Bildbeskrivning

Övriga villkor
_________________________
Adress___________________________________
__________________________________
_________________________ Postnr och –ort____________________________

Tel _____________________________________
_____________________________________
E-post___________________________________
___________________________________

Fotografen får använda/ upplåta bilderna:
 Ja Nej

[   ] [   ]  

[   ] [   ]  

[   ] [   ]  

[   ] [   ] 

[   ] [   ]  

[   ] [   ]

[   ] [   ]  

på Modellbilder.se

på övriga Internet

för egen marknadsföring

för redaktionellt ändamål

för kommersiellt ändamål

mitt namn får nämnas i anslutning 

till bilderna

fotografen får upplåta bilderna för 

medgivna ändamål via bildbyrå

nda/ upplåta bilderna:

dellbilder.se
riga Internet
en marknadsföring
daktionellt ändamål
mmersiellt ändamål
amn ska nämnas i anslutning 
derna

g är över 18 år och myndig.

___________________________

__________________________

__________________________
vers underskrift
r:
__________________________

__________________________

Det är viktigt att alla inblandade parter får en kopia av detta kontrakt 

ing består av:

ilder i originalupplösning         

_______________________
 via:
  [   ] Annat: ___________

nom ____ månad(er)

Modell

[   ] Jag intygar att jag är över 18 år och myndig.

Ort och datum________________________________

Namnunderskrift______________________________

Namnförtydligande____________________________
Förälders/vårdnadshavers underskrift
för person under 18 år:
Namnunderskrift______________________________

Namnförtydligande____________________________
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