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AVTAL – MEDVERKAN I THE NORDIC ART GUIDE 

21/22 

 

Detta är ett avtal mellan _____________________________________________ med 

personnummer _________________________nedan kallad för Konstnären och Gina Cinnamoni 

Art & Words AB med organisationsnummer 559304 - 4315 nedan kallad för NAG, för 

Konstnärens medverkan i The Nordic Art Guide 21/22 nedan kallad för Konstguiden.  

 

Avtalet måste i två exemplar ha undertecknats, skickats in och kommit fram till Nordic Art 

Guide, Nyponvägen 2, 263 62 Viken, Sverige före 2021-03-30 för att vara medverkan ska 

vara aktuell. För betalningsvillkor se nedan. 

 

1. Konstnären ska inkomma med presentationstext på engelska av dennes konstnärskap, fem 

meriter till CV, information om konstverkets media, storlek, tillverkningsår och titel, länk 

till eventuell hemsida, emailadress, samt eventuellt kontonamn på Instagram senast 2021-

05-31. NAG har rätt att redigera och förkorta presentationstexten som Konstnären har 

skickat in, utan att meddela Konstnären om detta. NAG utlovar att ej redigera texten på ett 

för Konstnären nedlåtande eller kränkande sätt i form av personangrepp eller kritik av 

denna.  

 

2. NAG bestämmer utformningen av Konstguidens layout. Konstnären kan således inte 

påverka denna, då NAG strävar efter en enhetlig och estetisk framställning av medverkande 

konstnärer. 

 

3. NAG innehar rättigheten att sälja Konstguiden för valfritt belopp via valfria kanaler, såsom 

exempelvis men ej begränsat till internet, distributör, digitala och fysiska evenemang, 

bokhandlare och bibliotek i samtliga världens länder innehållandes Konstnärens 

presentationsbild, Konstnärens bilder på konstverk och Konstnärens presentationstext från 

2021-10-01 till 2026-10-01, utan någon ersättning till Konstnären. Efter denna tidsfrist äger 

NAG rättigheten att gratis tillhandahålla kataloger till de klienter som önskar, utan att 

någon ersättning utgår till Konstnären. NAG innehar dessutom rättigheten att använda 

Konstnärens namn, bilder på konstverk och inskickat material i sin marknadsföring, till 

bland annat men ej begränsat till internet, tidningar och media.  

 

4. Konstnären behåller äganderättigheterna till inskickade konstverk och övrigt insänt material 

till NAG. 

 

5. Konstnären är införstådd att vid undertecknande av detta avtal, måste avgiften för 

medverkan vara inbetald till angivet konto på kommande faktura via epost, enligt på 

fakturan angivna instruktioner senast 2021-05-31. Fakturans belopp beror på vilken tjänst 

Konstnären har valt på ansökningsblanketten. Om Konstnären har inkommit med 

undertecknade avtal, men ej betalning senast 2021-05-31 kommer ärendet att gå vidare till 

Inkasso och vid behov Kronofogden tills full betalning samt tillhörande avgifter har erlagts, 

utan att Konstnären har rättighet att medverka i Konstguiden. 

 

6. Konstnären förstår att inskickade fotografier på konstverken måste vara av hög kvalitet i en 

storlek och upplösning som klarar av att tryckas i en storlek upp till 24 x 30 centimeter, för 
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att få lov att medverka i Konstguiden. Utöver detta måste bilderna inneha en professionell 

känsla. Om Konstnären ej kan uppnå till NAGs krav på bildkvalitet har NAG rätt att avvisa 

medverkan utan att någon återbetalning till Konstnären ges. NAG kan dock komma med 

tips och råd för att underlätta denna process för Konstnären och för att undvika 

meningsskiljaktigheter. 

 

7. Konstnären har möjlighet att medverka i en av NAG organiserad tävling på Instagram, där 

NAG väljer ut en av de fem konstnärer som har fått flest röster att få pryda framsidan av 

Konstguiden. Konstnären kan delta i tävlingen om ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, 

avtalet är undertecknat och inskickat samt betalningen erhållen. Om NAG och Konstnären 

inte kan komma överens om vilket konstverk som ska vara på framsidan, har NAG rätt att 

välja en annan finalist. Om Konstguiden mot förmodan skulle delas upp i två delar, har NAG 

rätt att välja om utvald konstnär ska få pryda framsidan på båda delarna eller endast ett av 

dem. NAG erbjuder denna tjänst utan extra kostnad och utan att Konstnären har rätt till 

ersättning för utnyttjandet av bilden. Konstnären är därmed också införstådd med att NAG 

har rättighet att visa konstverket på framsidan av Konstguiden utan någon tidsbegränsning. 

 

8. Inskickade konstverk måste vara fotograferade i original. Konstverk i form av målningar 

samt fotografier får ej vara inramade eller visas i en miljö. Skulpturer och design är 

undantaget detta. 

 

9. Konstnären tar ansvar för att följa upphovsrätten och ej använda sig av kopierade eller 

avbildade verk som bildmaterial i Konstguiden. Detta omfattas av exempelvis, men ej 

begränsas till, Disneyfigurer, Marvelkaraktärer, andra konstnärers verk, fotografier som 

annan person äga upphovsrätt till såsom avbildning av fotografier av kända personer. NAG 

har rätt att neka medverkan utan återbetalning om Konstnären ej kan uppfylla detta krav. 

 

10. Konstnären är medveten om att NAG har rättigheten, om NAG anser behovet finnas, trycka 

Konstguiden i två olika delar av praktiska skäl. Om detta skulle ske erhåller Konstnären ett 

exemplar av varje del av Konstguiden. 

 

11. NAG utlovar att trycka en upplaga på minst 250 (tvåhundrafemtio) exemplar och högst 

10000 (tiotusen) exemplar av Konstguiden. 

 

12. NAG utlovar att sända minst 100 (hundra) tryckta exemplar av Konstguiden till 

konstgallerier, konstmuseum och andra enligt NAG lämpliga personer och näringsidkare i 

konstbranschen, senast 2021-12-31.  

 

13. NAG utlovar att skicka pliktexemplar av Konstguiden till utvalda bibliotek enligt svensk 

lag. 

 

14. Konstnären erhåller ett (1) gratis exemplar av Konstguiden skickad fraktfritt till av 

Konstnären angiven adress belägen i Norden, förutsatt att kategorin ”Brons” eller ”Silver” 

har beställts av Konstnären. Om kategorin ”Guld” har beställts av Konstnären erhåller 

Konstnären två (2) gratis exemplar av Konstguiden skickad fraktfritt till av Konstnären 

angiven adress belägen i Norden. Om Konstnären önskar fler exemplar än detta kan 

Konstnären erlägga en betalning på €25 per Konstguide. NAG bjuder på fraktavgiften för 

dessa extra exemplar. 

 

15. Konstnären har förtur till att medverka via eventuella offentliggjorda konstevenemang som 

NAG arrangerar till och med 2022-12-31, förutsatt att kategorin ”Silver” eller ”Guld” har 
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valts på ansökningsblanketten. 

 

16. Konstnären har förtur till att medverka vid en eventuell nästa års upplaga av Konstguiden 

förutsatt att Konstnären har fullföljt alla punkter i detta avtal och inte medverkat i någon 

tvist med NAG och förutsatt att kategorin ”Silver” eller ”Guld” har valts på 

ansökningsblanketten. 

 

17. Konstnären har förtur till att medverka vid en eventuell europeisk version av Konstguiden 

förutsatt att Konstnären har fullföljt alla punkter i detta avtal och inte medverkat i någon 

tvist med NAG samt förutsatt att kategorin ”Silver” eller ”Guld” har valts på 

ansökningsblanketten. Konstnären är medveten om att andra avgifter samt andra 

avtalsvillkor kan komma att tas i bruk.  

 

18. Om antalet medverkande konstnärer är färre än 50 (femtio) kan NAG bestämma att ge 

Konstnären före 2021-12-31 full återbetalning minus eventuella bank- och 

transaktionsavgifter som kan ha uppstått vid mottagandet samt som kan komma att uppstå 

vid återbetalning av avgiften. Avtalet upphör i detta fall med omedelbar verkan efter att 

NAG har meddelat Konstnären via email. Om NAG väljer att trycka Konstguiden trots färre 

än 50 medverkande konstnärer, ges ingen återbetalning då Konstnären kommer att 

medverka i Konstguiden som avtalat och avtalet löper till bestämt slutdatum. 

 

 

 

________________________________________   ________________________________________ 

Datum och ort                                                           Datum och ort 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Namnteckning av Konstnären.                                  Namnteckning av Gina Cinnamoni,  

                                                                                  VD för Cinnamoni Art & Words AB. 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Namnförtydligande                                                   Namnförtydligande 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Konstnären och NAG har tagit varsitt. 

 

 

 

 

 


