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AVTALE
mellom
NORGES KAMPSPORTFORBUND (NKF)
og
………
(Teknisk arrangør)
vedr. arrangementet «…………..»

1. Formål mv
Formålet med denne avtalen er å sikre en optimal gjennomføring av arrangementet «………..»
(«Arrangementet»), samt å fordele de nærmere rettigheter og forpliktelser mellom partene.
Teknisk arrangør skal besørge organisering og gjennomføring av Arrangementet, og herunder
inneha det fulle arrangementsansvar. Med arrangementsansvar menes i denne sammenheng det
fulle og hele praktiske, juridiske, og økonomiske ansvar for Arrangementet og de forpliktelser
som oppstår i tilknytning til dette.
Arrangementet skal avholdes ….. (dato), og denne avtalen gjelder fra den er signert av begge
parter og varer frem til Arrangementsregnskapet er avsluttet og godkjent av begge parter.
2. Forholdet til idrettens regelverk
Ved tildeling av ovennevnte arrangement og signering av denne avtalen, forplikter Teknisk
arrangør seg til å gjennomføre Arrangementet iht. NKFs til enhver tid gjeldende regelverk,
herunder NKFs Fellesbestemmelser og seksjonens konkurransereglement. For gjennomføring
av Norgesmesterskap gjelder også NKFs NM-reglement.
3. NKFs rettigheter
3.1 Kommersielle rettigheter
NKF innehar alle markeds- og medierettighetene (rett til å oppta, overføre eller
videreformidle lyd, bilde, tekst eller lignende via tv, radio, internett eller på annen
måte) til Arrangementet, dog slik at enkelte av disse rettighetene er lisensiert til
Teknisk arrangør for dennes kommersielle utnyttelse. Se vedlegg 1 for mer utfyllende
detaljer.

3.2 Billetter
NKF skal vederlagsfritt motta inntil ….. VIP-billetter pr. dag til forbundsstyret,
administrasjon, sportslig del og andre personer knyttet til NKF. Billetter utover dette
faktureres NKF eller NKFs partnere direkte.
4. Teknisk arrangørs rettigheter
Teknisk arrangør har rett til alle inntektene arrangementet generer med unntak av de markedsog medieinntektene som NKF ikke har lisensiert og som følger av denne avtalens pkt. 3.1 og
vedlegg 1. De inntekter Tekniske arrangør har krav på er blant annet:
- Billettinntekter
- Nettoinntekter relatert til kiosksalg/programsalg/parkering o.l.
- Inntekter fra påmeldingsavgifter
- Inntekter som følge av forsikringsutbetalinger i.f.m. avlysning/avbrudd
Teknisk arrangør har rett til å inngå sponsor-/leverandør- og samarbeidsavtaler mv ifm
Arrangementet etter forutgående skriftlig samtykke fra NKF. Partene skal ha et nært samarbeid
hva gjelder arrangementets kommersielle rettigheter slik at disse utnyttes optimalt, jf. også
denne avtalens vedlegg 1.
5. Tilskudd
NKF skal gi tilskudd til Teknisk arrangør som skal dekke følgende utgifter:
•
•
•
•

…………
…………
………....
…………

Tilskuddet skal utbetales i to omganger. Kr. ……,- skal utbetales når denne avtalen er signert
av begge parter. Resterende tilskudd skal utbetales etter at arrangementet er avsluttet og senest
innen 14 dager etter at NKF har mottatt regnskapet fra arrangementet fra Teknisk arrangør. .
Teknisk arrangør skal i den forbindelse spesifisere de kostandene NKF støtter (og som fremgår
av kulepunktene over) i regnskapet.
NKF har til enhver tid i avtaleperioden rett til innsyn i alle budsjetter og regnskap knyttet til
Arrangementet.
6. Partenes arbeidsoppgaver, arrangementskomité mv
Teknisk arrangør skal etablere en arrangementskomité bestående av det antall representanter
den Tekniske arrangøren mener er nødvendig. NKF skal bistå arrangørkomiteen med en teknisk
delegert (TD) og en kontaktperson i administrasjonen. Teknisk arrangør skal etablere
arrangørkomiteen senest innen 14 dager etter at denne avtalen er signert.
Arrangørkomiteen skal ha møter ved behov.
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Arrangementskomitéen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av arrangementet. NKF
skal bistå Teknisk arrangør v/arrangørkomiteen både under forberedelser og gjennomføring av
Arrangementet. Avvik fra NKFs Fellesbestemmelser og seksjonens konkurransereglement kan
bare gjøres med samtykke fra NKF v/TD. NKF v/TD har det overordnede ansvar for at
konkurransebestemmelsene følges, og ved uenighet med Teknisk arrangørs oppnevnte
dommereer TDs fortolkning avgjørende.
7. Avlysning /forsikringer
Hver av partene bærer risikoen for egne tap ved avlysning av Arrangementet som ikke skyldes
mislighold (jf. punkt 8) av en av partene.
Teknisk arrangør skal tegne egen ansvarsforsikring, og bør vurdere å tegne en egen
arrangementsforsikring i tilfelle avlysning.
8. Mislighold
Ved vesentlig mislighold, eller dersom en av partene unnlater å rette opp et mislighold av denne
avtalen innen rimelig tid etter å ha blitt oppfordret til det ved skriftlig varsel, kan den annen
part heve avtalen.
Som vesentlig mislighold regnes blant annet:
-

Salg av rettigheter som ikke disponeres av Teknisk arrangør
Manglende planlegging, forberedelse og/eller gjennomføring
arrangementene iht. Teknisk arrangørs forpliktelser.

av

Ovennevnte bestemmelser avskjærer ikke partenes rettigheter til å gjøre gjeldende andre
misligholdsbeføyelser (krav om retting, omlevering, erstatning mv.) som følge av at en av
partene har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen. Teknisk arrangør skal herunder holde
NKF skadesløs for tap som NKF påføres som følge av mislighold fra Teknisk arrangørs side
og NKF skal holde Teknisk arrangør skadesløs for tap som påføres Teknisk arrangør som følge
av mislighold fra NKFs side.
9. Tvisteløsning
Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet.
Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved forhandlinger.
Dersom løsning ikke oppnås i minnelighet innen 30 dager etter at en av partene har krevd
forhandlinger, jf. avsnittet ovenfor, skal tvisten løses ved de sivile domstoler. Vernetinget
avtales til å være i Oslo.
*****
Sted, dato:
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---------------------------------Norges Kampsportforbund

------------------------------Teknisk arrangør

Vedlegg;
1. Oversikt over partenes markedsrettigheter

579767v1

Side 4 av 5

Vedlegg 1. Oversikt over partenes markedsrettigheter
NKF har følgende markedsrettigheter ved stevner i regi av NKF ihht. NKFs
Fellesbestemmelser:
1. Pressevegg
Pressevegg med logoer til NKFs samarbeidspartnere skal stilles synlig bak premiepallen.
Pressevegg blir besørget av administrasjonen i NKF og må monteres/settes opp av Teknisk
Arrangør.
2. Arenareklame
NKF har krav på inntil 50 meter med arenareklame til sine samarbeidspartnere. Reklamesegl
og annet reklamemateriell besørges av administrasjonen i NKF og monteres/henges opp av
Teknisk Arrangør.
3. Standplass
NKFs sponsorer og samarbeidspartnere har rett til prioritert standplass på inntil 3x6 meter.
NKFs markedspartnere har rett til standplass på inntil 3x3 meter, men har ikke prioritet
framfor Teknisk Arrangørs egne partnere.
NKFs administrasjon varsler Teknisk Arrangør senest 14 dager før avvikling av
arrangementet hvilke aktører som ønsker standplass.
4. Nettsider/SoMe
Dersom Teknisk Arrangør oppretter egne nettsider for arrangementet, skal NKFs sponsorer og
samarbeidspartnere profileres med logo på nettsidene.
5. Trykksaker
Dersom det lages invitasjon, program eller andre trykksaker har NKF rett til profilering av
sine sponsorer og samarbeidspartnere med logo på minimum 2 cm høyde.
Logoer besørges av NKFs administrasjon ved forespørsel. Trykksaker skal alltid godkjennes
av NKFs administrasjon v/Arrangementssjef før ev. trykking og publisering/utsending.
6. Streaming/TV-sending
Ved eventuell overføring av lyd og bilde ved arrangementer har NKF førsteprioritet for salg
av reklameplakater. NKF vil tilby reklameplakater til sine sponsorer og samarbeidspartnere
mot vederlag. Om ikke NKFs sponsorer og samarbeidspartnere ønsker reklameplakat på
sendingen overføres salgsrettighetene til Teknisk Arrangør. Salg av reklameplakater til NKFs
sponsorer og samarbeidspartnere skal avklares senest 1 mnd. før avvikling av arrangementet.
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