Ansökan om SBF:s filmavtal
Svenska Bilsportförbundet överlåter i vissa fall rätten att inspela och för
DVD/filmmarknaden/internetpublicering exploatera tävlingar till personer eller företag,
vars avsikt är att sälja eller offentliggöra filmer/klipp kommersiellt eller publiceringskanal
på internet.
Dessa avtal tecknas i god tid innan filmtillfället (minst 14 dagar), och skickas ut i två likalydande exemplar. Efter undertecknande ska ett exemplar returneras till Bilsportens Hus.
Information om gällande rättigheter finns att läsa i gemensamma regler under paragraf
G8,
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensammaregler/2021/publicerat/gemensamma_regler_2022-2024.pdf

Följande krav gäller för att möjlighet att filma tävling ska beviljas:
•

Personen/personerna har ett giltigt filmavtal och skall finnas uppförd på
www.sbf.se som godkänd innehavare av filmavtal med Svenska Bilsportförbundet.
För ansökan om filmavtal, se https://www.sbf.se/foljoss/MediaSBFPlay/forpress/Filmavtal/

•

Ansökningsblanketten nedan ska vara komplett ifylld, och insänd minst 14 dagar
före det första arrangemang som ska filmas.

•

Först sedan avtalsförslaget skickats ut för påskrift, och en avgift enligt nedan för
innevarande år har betalats in, har filmrättigheterna övergått till den sökande.

•

De tävlingar som du/ni önskar bevaka ska listas i ansökan.

•

Kostnaden för rätten att filma är enligt nedan per år. Inbetalning sker enl. priserna nedan till BG 108-5950.

•

Ackreditering för att filma görs på respektive tävling mot uppvisning av filmavtalslegitimationen. Kontakta arrangören i god tid före arrangemanget och berätta att
du kommer. På begäran av arrangör, eller annan av SBF utsedd person, ska filmavtalet kunna uppvisas på tävling.

•

En DVD-inspelning från respektive tävling eller länk till företagets sida där materialet finns att se och kan laddas ner för förbundets användning ska skickas in till
Svenska Bilsportförbundet senast två veckor efter tävlingen. DVD per post och
länk för nedladdning till mailbox@sbf.se
Vid förnyelse av ansökan fordras att filmer från föregående år skickas in enligt
ovan innan det nya avtalet beviljas. Svenska Bilsportförbundet äger rätt att använda insänt material.

•

Lista med namn på samtliga personer/företag som beviljats rätt att filma tävlingar
kommersiellt publiceras på www.sbf.se.

•

Sätt säkerheten främst! Stå på platser dit fordon inte kan komma, och följ de säkerhetsföreskrifter som finns för tävlingen/arenan och funktionärernas anvisningar.

•

SBF värnar om miljön. Var därför ett föredöme och följ SBF:s miljöpolicy.

Kostnader filmavtalslegitimation: (Inbetalning sker till BG 108-5950)
En filmare och fritt antal tävlingar, distriktstävlingar, DM, RM
och nationella serier (ej SM) ska filmas under innevarande år.

5000 :-

Tillägg per filmare,

1000 :-

BETALAS IN PÅ BG 108-5950
Priserna ovan gäller lokala tävlingar, distriktstävlingar, DM, RM och nationella tävlingsserier. För SM-tävlingar, internationella tävlingar och vissa arrangemang gäller särskilda
tillstånd.
Ansökningsblankett
Företag:
Organisationsnr:
Ditt namn:
Gatuadress:
Postnr & ort:
Personnummer:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Ev. webbadress:

I de fall företaget använder sig av flera olika filmare ska samtliga inneha giltigt
medielegitimation, samt finnas antecknade enligt nedan med fullständiga kontaktuppgifter, namn, personnummer, mobil samt mailadress.

Övriga filmare:

Personnr

(Antecknas nedan eller bifogas)

Namn

Mobil

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Box 705
Telefon: 08-626 33 00
SE-191 27 Sollentuna
Telefax: 08-626 33 22
Sweden
E-post: mailbox@sbf.se
2

Mail

Phone: +46 8 626 33 00
Fax:
+46 8 626 33 22
Internet: www.sbf.se

Org.nummer:
802000-3425

Tävlingar som du/ni önskar filma under innevarande år:
(Vid många tävlingar kan ni bifoga bilaga med tävlingarna)

Datum Tävlingsstatus

Tävlingens namn

Arrangör

Datum Tävlingsstatus

Tävlingens namn

Arrangör

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Box 705
Telefon: 08-626 33 00
SE-191 27 Sollentuna
Telefax: 08-626 33 22
Sweden
E-post: mailbox@sbf.se
3

Phone: +46 8 626 33 00
Fax:
+46 8 626 33 22
Internet: www.sbf.se

Org.nummer:
802000-3425

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Box 705
Telefon: 08-626 33 00
SE-191 27 Sollentuna
Telefax: 08-626 33 22
Sweden
E-post: mailbox@sbf.se
4

Phone: +46 8 626 33 00
Fax:
+46 8 626 33 22
Internet: www.sbf.se

Org.nummer:
802000-3425

