Gjeld frå 08.01.2020
PRISLISTE FOTOTINGINGAR KOMMERSIELLE BRUKARAR
Føremål
Bøker, aviser, vekeblad, tidskrift, TV/film, internett
Kalendrar, reklame, postkort, plakatar m.m.
Museum og kulturinstitusjonar for bilete til bruk i katalog, brosjyre postkort,
plakat og andre produkt
Forsking (publikasjonar)
Ideelle organisasjonar, non-profit
Kvantumsrabatt (ikkje i tillegg til andre rabattar) Over 10 bilete

Pris i Nkr + moms
1000,2000,50 % rabatt
50 % rabatt
Etter avtale
20%

For bruk til fleire føremål er det pris etter avtale
Ekspresstillegg: 100 % (føreset at kunstverket er fotografert eller ved kapasitet)
Omkostningar kr 50,- kjem i tillegg.
Alle prisar er gjeve opp utan moms.
PRISLISTE FOTOTINGINGAR IKKJE-KOMMERSIELLE BRUKARAR CC-BY-NC-LISENSIERTE BILETE
Formål
Pris på CC-BY-NC
Pris på utsending Pris om
lisensierte bilete som
av biletfil frå
kunstverket må
lastast ned på internett
arkiv
fotograferast
Privat bruk
Gratis
200,1000,Undervising (ikkje lærebøker
Gratis
200,1000,eller produkt for sal)
Museum (intern bruk)
Gratis
200,500,Museumsfagleg bruk (ikkje
Gratis
200,500,kommersiell bruk)
Studentar
Gratis
100,500,SFKM har innført CC-BY-NC-lisens (Navngivelse-Ikkekommersiell (by-nc)) på kunstverk som har falt i
det fri. Dette tyder at alle bilete som er merka med denne lisensen fritt kan lastast ned for ikkjekommersiell bruk frå Digitaltmuseum i den oppløysinga som til ei kvar tid ligg ute. Om ein ønskjer ei
biletfil i ei høgare oppløysing eller kunstverket ikkje er fotografert eller digitalisert frå før, så kjem det
i tillegg eit handsamingsgebyr eller kostnadar for fotograferinga.
CC-BY-NC betyr at:
Du har lov til å:
Dele — kopiere, distribuere og spreie verket i kva som helst medium eller format
Bearbeide — remixe, endre, og byggje vidare på materialet
Musea i Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Postboks 663, 6804 Førde
Gota 16, 6823 Sandane
Tlf: +47 97421565
Tlf. +47 57868480
Bank 3705.16.96647
Org.nr. 994 179 136

sfkm@misf.no
Storehagen 1 a, Museumsplassen, 6800 Førde
www.sfk.museum.no

På følgande vilkår:
Navngivelse — Du må gje opp korrekt kreditering, gje opp ei lenke til lisensen, og indikere om
endringar har vorte gjort. Du kan gjere dette på ein kvar rimeleg måte, men utan at det kan forståast
slik at lisensgivar bifaller deg eller din bruk av verket. (Eksempel på kreditering: Kari Normann, Utan
tittel, Foto: Ola Normann/Sogn og Fjordane Kunstmuseum, CC-BY-NC)
Ikkje-Kommersiell — Du kan ikkje nytte materialet til kommersielle føremål.
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