ENGLISH BELOW
PRODA er et landsdekkende stiftelse som arrangerer et kostnadsfritt fagtilbud for profesjonelle dansekunstnere. I hele
landet får dansepedagoger, dansere og koreografer kompetanseheving og nødvendig vedlikehold av fysiske/kunstneriske
ferdigheter gjennom et mangfoldig kurstilbud.

Samtykkeskjema for deling og distribuering av foto/video
fra arrangementer i regi av PRODA

1.

I forbindelse med avvikling av ulike tilbud ved PRODA tas det i enkelte sammenhenger opp
film og/eller fotografier av kursholder/pedagog og en eller flere av de deltakende
danserne/brukerne. Ved signatur på dette samtykkeskjemaet, samtykker du til følgende
rettigheter og plikter knyttet til bruk av Materialet.

2.

PRODA kan
a. Benytte Materialet i forbindelse med markedsføring av PRODAs tilbud.

3.

Kursholder kan
a. benytte de deler av fotografiene og ferdigstilt video (ikke råmateriale) hvor
pedagogen er i fokus, og hvor dansere og andre deltakere ikke kan identifiseres, til
egen markedsføring/promotering av seg selv og sin virksomhet som pedagog. Bruk
til andre formål må klareres særskilt med PRODA og eventuelle andre deltakere som
er avbildet/filmet.

4.

Bruker kan
a. kjøpe de deler av Materialet hvor kun bruker er i fokus og hvor pedagog andre
deltakere ikke kan identifiseres.
b. dele fotografier og/eller opptak som allerede er delt av PRODA i sosiale medier eller
annen sammenheng.
c. Bruk til annet enn private formål må klareres særskilt med PRODA og eventuelle
andre deltakere som er avbildet/filmet.

5.

Ved enhver bruk som beskrevet ovenfor skal foto krediteres på følgende måte, for
eksempel:
Foto: Elin Osjord / PRODA profesjonell dansetrening, fra [workshop/klasse med navn på
pedagog].

PRODA offers classes for professional dance artists in Norway. PRODA is a nationwide foundation, with eight regional
branches, run by local organizations. Throughout the country, dance educators, dancers and choreographers can develop
their artistic practice and also maintain necessary physical/artistic skills through a diverse range of courses.

Consent form for sharing and distributing photos/videos
from events organized by PRODA
1.

In connection with arranging courses and events at PRODA, film and/or photographs are
taken of instructors and users/course participants. By signing this consent form, you agree to
the following rights and obligations relating to the use of the Material.

2.

PRODA can
a. Use the Material in connection with the marketing of PRODA’s activities.

3.

The instructor can
a. use the parts of the photographs and completed video (not raw material) where the
instructor is in focus, and where dancers and other participants cannot be identified,
for own marketing/promotion of themselves and their activity as dance
artists/instructors. Use for other purposes must be cleared separately with PRODA
and any other participants who are pictured/filmed.

4.

The user/course participant can
a. buy the parts of the Material where only the user is in focus and where the
instructor and other participants cannot be identified.
b. share photographs and/or recordings that have already been shared by PRODA in
social media or in another context.
c. use for other than private purposes must be cleared separately with PRODA and any
other participants who are pictured/filmed.

5.

For any use as described above, the photo must be credited in the following way, for
example:
Photo: Elin Osjord / PRODA profesjonell dansetrening, from [workshop/class with ‘name of
the instructor’].

