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I följande kontrakt förklaras och definieras rättigheter och skyldigheter för både fotografen, nedan benämnd ”Fotografen” och den 
medverkande familjen, benämnd nedan som ”Familjen”. 
 
Essence Vitae 
Målet med projektet Essence Vitae, nedan benämnt ”Projektet” är att dokumentera en enskild familjs glädje och kärlek trots svår sjukdom 
och/eller grav funktionsnedsättning hos någon familjemedlem. Varje familj ansöker till Essence Vitae om de vill medverka, och en grupp 
bestående av övriga medlemmar i Projektet kommer att läsa igenom ansökan och därefter bedöma huruvida familjen passar in i Projektets 
profil. 
 
Om Familjen väljer att medverka i Projektet, gäller följande: 
Familjen kommer att fotograferas av Fotografen, på en tid som de i samråd bestämmer.  
 
Fotograferingen sker på en plats som Familjen väljer tillsammans med fotografen. 
 
Familjen har rätt att få bilderna från fotograferingen utan kostnad på CD eller DVD, i högupplöst format, redigerade och klara. 
Samt om Familjen uppfyller kraven för Prio 1, en fotobok i storlek 19x19 cm av märke Saal och en Digigraphieförstoring utan kostnad. 
Fotografen designar fotoboken och bestämmer vilka bilder som ska ingå. Familjen har rätt att välja vilken bild de vill ha till förstoringen. 
När Familjen har valt vilken bild de vill ha, meddelar Familjen Fotografen detta varvid Fotografen beställer förstoringen.  
 
Familjen har vidare rätt att skriva ut, maila, blogga och göra förstoringar av bilderna och på annat sätt distribuera bilderna utan 
inskränkning, förutom vid försäljning till tredje part, som inte är tillåtet. Dock skall immaterialrätten gälla, och Fotografens namn skall 
alltid stå tillsammans med bilden vid publicering. 
 
Fotografen äger rätten att välja ut Familjens bilder från fotograferingstillfället, och konstnärlig rätt att bearbeta bilderna som 
levereras så att de håller professionell standard. 
 
Fotografen och Essence Vitae äger ej rätten att sälja vidare bilder från Familjens fotografering utan skriftligt tillstånd från Familjen. 
 
Familjen blir eventuellt kontaktad av en representant från Projektet för att utvärdera fotograferingen, då Familjens åsikter och 
synpunkter är viktiga för att kunna säkerställa och bibehålla en hög kvalité i Projektet.   
 
Familjen erbjuds att medverka i form av ett blogginlägg på Essence Vitaes hemsida där några utvalda bilder från 
fotograferinengen samt en berättelse från Familjens livssituation kommer att publiceras.  

 
Väljer Familjen att medverka på Essence Vitaes blogg så gäller förutom ovan nämnda punkter även följande: 
Familjen åtar sig att skriva en redogörelse om sin livssituation, hur sjukdomen/funktionsnedsättningen påverkar deras vardag och hur de 
finner styrkan och hur de gör för att hålla glädjen och kärleken vid liv när situationen är som svårast.  Det är bra om Familjen börjar titta 
på denna redogörelse redan innan fotograferingen då Projektet förväntar sig att Familjen skickar denna redogörelse till Fotografen senast 
en månad efter fotograferingen. Denna redogörelse kommer att publiceras i ett blogginlägg tillsammans med bilder från fotograferingen 
på Essence Vitae’s hemsida. Har inte Familjen skickat berättelsen har fotografen rätt att använda ansökan till Essence Vitae som en 
berättelse.  
 
Väljer Familjen att medverka på bloggen så innebär detta även att bilderna och texten från bloginlägget kan helt eller delvis publiceras i 
framtida artiklar i tidningar och andra medier, då Essence Vitae är en allmän sida. Bilder och text som finns med på Essence Vitaes 
hemsida får dock inte publiceras av tredje part utan tillstånd av Essence Vitae. Familjen får inte skicka Fotografens bilder till tidningar 
eller andra bloggar utan Essence Vitaes tillstånd. Publiceras någon bild från fotograferingen i media måste fotografens namn plus Essence 
Vitaes namn alltid anges, samt en liten informations text om Essence Vitae.  
 
Essence Vitae förbehåller sig även rätten att använda bilder som är tagna i samband med en fotografering till sin egen marknadsföring på 
Internet eller tryckta medier, samt vid utställningar och övriga event. Essence Vitae får inte sälja eller överlåta de tagna bilder till tredje 
part. 
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Kryssa gärna för: 

 
[]  Ja, vi vill gärna delta i ett blogginlägg på Essence Vitaes hemsida och är införstådda med villkoren som är knutna till detta.  

 
[] Nej, vi avstår från att medverka i Essence Vitaes blogg.  
 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit varsitt.  
 
Härmed förbinder vi som fotograferats, ____________________________________________________ att följa dessa krav för att få 
vara med i the Essence Vitae project och att bilder på alla som nämns tidigare får publiceras I samband med Essence Vitae. 
 
 
 
___________________________________________   ___________________________________________ 
Ort & Datum  
 
         ___________________________________________ 
Fotografens Namn______________________                    Familjen Namn  
 
 
Underskrift:        ___________________________________________ 
         Underskrift Målsman ett 
 
 
          
 
Essence Vitae representant 
         ___________________________________________ 
         Underskrift Målsman ett 
 
 
       


