
 

Anmälan till LeadOn Battle Royal 2019 

Detta dokument består av 2 delar och innehåller både anmälan till LeadOn Battle Royal 2019 och 
godkännande av modell avtal för medverkan i LeadOn Battle Royal 2019. 

Läs dokumentet noga innan du skriver på. Tänk på att Epic Games, Inc som äger Fortnite 
spelet/programmet kan även stänga av spelare/konton för dåligt beteende  

genom deras  Terms of Service. 
Du kan läsa mer om deras Terms of Service på https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/eula 

 
Alla beteenden som gör att detta event(LeadOn Battle Royal 2019) blir till en sämre upplevelse för andra 
deltagare kan innebära att man blir diskvalificerad från turneringen, detta avgörs av arrangören LeadOn. 
Detta kan vara men inte begränsad till enligt följande: 
 
* Trakassering 
* Nedsättande eller kränkande ord 
* Ger upp i spelet för att ge andra övertag  
* Sabotering i spelet som är på ett sådant sätt som gynnar andra men inte dig 
* Spamma 
* Lurendrejeri(Scamma) 
* Användning av program (detta inkluderar fusk, bottar, skripter eller moddar.) som gynnar dig  
på något sätt i spelet Fortnite. 

Man har själv ett ansvar att ta reda på när ens matcher spelas, även efter man har kvalat till finalerna har 
man detta ansvar. När finalerna ska spelas, kommer att läggas upp på leadon.se senare under hösten. 
 
Speldatorerna som turneringen spelas på kommer att ha program i sig som spelar in matcherna. 
Detta får inte påverkas på något sätt, om detta ändå görs så kan man bli diskvalificerad.   
 
Du får aldrig gå ur matcherna även om du är ute ur spelet. 
 
Genom att delta i turneringen godkänner man att man kommer att ställa upp på en intervju om 
man skulle kvala in.  
 
För övrigt vill vi påpeka att spelet Fortnite har en rekommenderad åldersgräns på 12 år. 
Eventuella turnerings priser kommer att delas ut några dagar efter att finalen har spelats. 

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/eula


 

 
 
 

MODELLAVTAL  

 
(Detta avtal används när fotografier eller filmer/rörliga bilder, mm.. Som tas för LEADON’s 

bevilja och där motivet innehåller en person som går att identifiera “även kallad modell”. Tas 
bilden på en folksamling där ingen person är särskilt identifierbar krävs inget modellavtal.)  

AVTALSPARTER Nedan parter har idag slutit modellavtal: LEADON (802475-5236),  
och avbildad person enligt uppgifter nedan (Modellen),  

Det här avtalet består av ett samtycke från avbildad person till LEADON att ta bilder för att 
lagras digitalt. Avtalet syftar till att faställa användningsrätten till bilderna. Bilderna får användas 
fritt, under obegränsad tid, kommersiellt/ reklammässigt och/eller för redaktionellt sammanhang 
med koppling till LEADON, utan begränsning i media/medier. Bilderna får också användas i de 
sociala medier där LEADON är aktiv. LEADON förbehåller även rätten att under obegränsad tid 

använda bilderna i material som är bestående, t.ex. i reklambroschyrer, läromedel samt övrigt 
material.  

 
Bilderna får redigeras och beskäras i syfte att möjliggöra användning av bilderna på 

ändamålsenligt sätt. Bilderna får inte säljas vidare eller användas utan att någon koppling till 
LEADON föreligger.  

Modellens personuppgifter får behandlas enligt GDPR i syfte att administrera 
LEADON’s hantering av bilderna, samt företag/personer som agerar på 

uppdrag av LEADON för hantering av Bilderna.  

 

 



 

 

 

Genom undertecknandet av avtalet, godkänner modellen att hen fotograferas och 
medverkar för ovan ändamål. Modellen godkänner även LEADON’s rätt att namnge 

modellen i anslutning till bilderna.  
Är Modellen under 18 år ska målsman skriva under avtalet.  

 
[X] Ej ersättning för modellens medverkan. 

 
Deltagarens/Modell Uppgifter  
 
Förnamn:______________________________________________________________________ 
 
Efternamn:_____________________________________________________________________ 
 
Personnummer:_________________________________________________________________ 
 
E-postadress:___________________________________________________________________ 
 
Telefon/Mobil:_________________________________________________________________ 
 
Adress:_______________________________________________________________________ 
 
Postnummer:__________________________________________________________________ 
 
Ort:__________________________________________________________________________  
 
Deltagarens Fortnite namn(nickname):____________________________________________ 
 
 



 

Kontaktperson för LeadOn: Joel Jorquera 
Telefon/mobil: 0735-002490 
E-postadress: joel.jorquera 
 
*** Detta modellavtal har upprättats i två (2) likadana exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
Dem som skriver på detta dokument godkänner innehållet både på  
LeadOn Battle Royal 2019 anmälan samt Modell avtalet. 
 

 
Deltagare/Modell 

 
Ort och datum: _____________________  

 
Deltagarens/Modellens underskrift: 

 
 

_________________________________ 
Underskrift 

 
_________________________________ 

Namnförtydligande 
 

LEADON’s företrädare  
 

Ort och datum:________________________ 

Företrädares underskrift: 
 
 

____________________________________ 
 

Joel Jorquera 
Namnförtydligande 

(Om deltagaren/modellen är under 18 år) Får ditt barn vara med på eventet & vara med på bild? 
 
Målsmans Förnamn:________________________ Efternamn:___________________________ 
 
Personnummer:_____________________________________________ 
 
E-postadress:_______________________________________________ 
 
Telefon/Mobil:______________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:  

_______________________________________ Ort och datum: _____________________ 


