
AFTALE OM MEDVIRKEN I ”En skat til Danmark”

”En skat til Danmark” (arbejdstitel) er en serie til TV 2, hvor TV 2 og Nationalmuseet giver alle 
danskere muligheden for at fortælle historien om alt det, vi har delt med hinanden gennem de 
seneste 100 år.
(herefter benævnt Programserien).

Programserien produceres af BLU A/S for TV 2. Programserien forventes udsendt første gang i februar 
2020, afhængigt af den til enhver tid gældende sendeplan.

⦁ Den medvirkende er indforstået med at deltage i optagelser til Programserien til eventuel 
brug i forbindelse med produktionen og enhver videreudnyttelse af Programserien eller dele 
heraf. 

⦁ BLU er ikke forpligtet til at inkludere optagelser af den medvirkende i den endelige 
Programserie. 

⦁ Den medvirkende overdrager til BLU, uden geografisk og tidsmæssig begrænsning, samtlige 
rettigheder til alle optagelser med den medvirkende. Overdragelsen af rettighederne 
omfatter men er ikke begrænset til enhver form for redigering af materialet samt enhver 
form for udnyttelse og visning af materialet og dele heraf på alle nuværende og fremtidige 
platforme, medier og måder i forbindelse med Programserien og programformatet og 
lancering af denne. 

⦁ Den medvirkende modtager ikke betaling for at medvirke i Programserien. 

⦁ Aftalen kan ikke opsiges af den medvirkende. 

⦁ Den medvirkende er pligtig til, såvel under som efter optagelserne, at iagttage ubetinget 
tavshed med hensyn til Programserien. Herunder anerkender den medvirkende ikke at 
offentliggøre billeder eller andre optagelser eller oplysninger fra optagelserne på nogen 
måde, herunder på sociale medier.

⦁ Den medvirkende er indforstået med, at BLU frit må overdrage samtlige rettigheder og 
forpligtelser ifølge denne aftale.

Jeg giver hermed tilladelse til at medvirke i programserien på ovenstående betingelser.

_______________________________ ___________________________
Medvirkendes navn Dato

_______________________________ ___________________________
Adresse Postnummer & by

_______________________________
Underskrift

Hvis den medvirkende er under 18 år:
Undertegnede, der er FORÆLDRE / VÆRGE for ovennævnte medvirkende, erklærer sig hermed 
indforstået med, at han/hun deltager i optagelserne af Programserien på ovennævnte vilkår.

_________________________
Navn forældre/værge

__________________________
Underskrift 
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