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VISNINGSAVTALE

Kontraktsnummer: K0ID750053/13/LL

Postadresse: NRK,

RV41, PB 8500 Majorstuen,
0340 Oslo
Besøksadresse:
Bj. Bjørnsonsplass 1
Telefon: +47 23 04 70 00

Norsk rikskringkasting AS
Org nr: 976 390 512 MVA
www.n rk.no

Kontraktsansvarlig: Mette Goplen
Forhandler: Lars Lønne

Avtale mellom:
Produsent: Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 LILLEHAMMER
Lisenstaker: NRK, Norsk rikskringkasting AS, 0340 OSLO

Produsenten gir herved NRK eksklusiv rett til å formidle Produksjonen gjennom NRKs
distribusjonskanaler, som beskrevet i denne avtale.

Produksjonens tittel: Datalagringsdirektivet

Episoder/varighet: 25 minutter.

Antall visninger: 5, med 1 hurtigreprise innen 48 timer etter hver visning.

Lisensvederlag: NOK 25.000,- eks mva.

Lisensperiode: 1.12.2013 —30.11.2016

Levering: Senest 30 dager før lisensperiodens start.
Materialet anses som bestilt ved signatur av denne avtale.

Rettigheter:

Rett til tilgjengeliggjøring i lineære tjenester
NRKs rett til å tilgjengeliggjøre Produksjonen omfatter utsendelse for samtidig mottak og
visning på en hvilken som helst anordning. Retten er eksklusiv.
Med "lineære tjenester" siktes det til tjenester der NRK bestemmer tidspunktet for
tilgjengeliggjøring.

Rett til tilgjengeliggjøring i ikke-lineære tjenester.
NRKs rett til å tilgjengeliggjøre Produksjonen omfatter all utsendelse av ikke-lineære
tjenester i hele lisensperioden og er ikke begrenset til norsk territorium. Med "ikke-lineære
tjenester" siktes det til at brukerne gis mulighet til selv å velge når, hvor og hvordan de vil
ta i mot overføringen, slik NRKs database til enhver tid gir adgang til. Retten er ikke-
eksklusiv.



Finansiering:

Produsenten plikter på forespørselfra NRK å leggefram finansieringsoversiktog eventuelle
avtaler inngått med ulike bidragsytere.
Produksjonenskal tilfredsstilleNRKstil enhver tid gjeldende regler om sponsing,se
htt ://nrk.no/informason/us o etikk/1.6512105

Teknisk leveranse av Produksjonen:

FIL:XDCAM HD422 eller BÅND (lån): HDCamSR.
Manus, bilder, pressematerialeog musikkstatistikksendes NRK som vedlegg i e-post til
nrkmaterials(rk.no

Programmet skal ha for- og ettertekster, men ingen undertekster.
Lyd: stereo + 5.1 (ikke Dolby)

Når NRK har mottatt og godkjent materialet, sender Produsentenfaktura med 30 dagers
betalingsfristtil: NRK,AREGRM11, 0340 OSLO.Faktura merkes "Kontraktskontoret".

r,

NRK AS

Dato:

Høgskoleni Lillehammer

Dato: 	
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STANDARDBETINGELSER FOR LEVERANSEAV PROGRAM TIL NRK

Produsenten sikrer NRK rettigheter til eksklusiv visning av produksjonen i Norge
via NRKs ulike distribusjonsmetoder, herunder men ikke begrenset til digital kringkasting via satellitt, kabel og
bakkenett, samt samtidig sending via lyd- og bildebærende nettverk. NRK erverver også rett til å benytte deler av
Produksjonen til bruk i markedsføringsøyemed av Produksjonen i enhver tilgjengelig distribusjonsform, i egne og/eller
andres medier.

Produsenten garanterer å ha ervervet alle rettigheter som er nødvendig for å sikre distribusjon som nevnt i
pkt 1.

Produsenten skal til avtalt tid levere materiell til NRK som beskrevet i denne avtale. Standardbetingelse for
levering er senest 30 dager før lisensstart. Dette avtales med NRKs kontaktperson.

NRK skal så snart som mulig gi tilbakemelding dersom leveransen ikke holder den standard NRK krever.
Dersom ikke Produsenten klarer å oppfylle NRKs krav til leveranse, kan NRK heve avtalen. NRK har uansett
ingen plikt til å sende Produksjonen.

Alt materiale som leveres til NRK blir ikke returnert uten etter nærmere avtale.

Fysisk materiale sendes til følgende adresse: NRK, Varesentralen, att: Finn Haug-Omre, FF38, 0340 OSLO. Alt
materiale må tydelig merkes med Produksjonens tittel og Produsenten kontaktinformasjon. Annet materiale
leveres som vedlegg i e-post til nrkmaterials nrk.no

Alt PR-materiell, fotos inkludert, skal leveres i en kvalitet og mengde som gjør det mulig å promotere
programmet på en forsvarlig måte. Et variert utvalg stillbilder, 7 —10 stk, skal leveres. Det skal være et
hovedbilde (signaturbilde) og pressebilder. Ved serier: minimum 1 bilde per episode, som er beskrivende for
episoden. 7-10 bilder i alt, JPEG i minimum 1920x1080 piksler i breddeformat (liggende).

Produsenten tillater at det brukes utdrag fra Produksjonen i PR-sammenheng for visning i alle tilgjengelig
medier, både NRKs egne og tredjeparts medier. NRK kan selv klippe og redigere i materialet til dette bruk.

8 Produsenten må levere utskrift av all dialog i Word-format samt musikkrapport i Excel-format for NRKs
rapportering til TONO. Dette må leveres sammen med Produksjonen. Dersom dette ikke leveres i henhold til
denne avtale, kan NRK holde tilbake utbetaling av honoraret for Produksjonen.

Når alt materialet er mottatt og bekrefitet godkjent av NRK, kan Produsenten sende faktura med 30 dagers
betalingsfrist til: NRK, AREG RM11, 0340 OSLO. Faktura merkes "Kontraktskontoret",
NRKs organisasjonsnummer er: 976 390 512 MVA.

NRK har rett til å tekste eller dubbe Produksjonen til alle offentlige språk i Norge.

Alle krav fra involverte i Produksjonen blir å henvise til Produsenten.

Dersom det skulle oppstå forhold som ingen av partene har herredømme over (force majeure ol.) og som,
helt eller delvis, har betydning for gjennomføringen av avtaleforholdet, skal den andre parten varsles
umiddelbart. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjon varer. Den
annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt ovenfor hverandre om alle
forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så snart som mulig.
Ingen av partene kan fremme erstatningskrav som følge av force majeure-situasjoner.

Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalens tilblivelse, gjennomføring eller
tolking, skal først søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom saken ikke finner sin løsning ved
forhandlinger henvises partene til de alminnelige domstoler. Verneting er Oslo Tingrett.

Alle tillegg og endringer i denne avtalen, herunder avtalens vedlegg, skal foreligge skriftlig og være
undertegnet av begge Parter.
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