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GEDRAGSCODE BETREFFENDE KLEDIJVOORSCHRIFTEN EN AFSTAND VAN 

PORTRETRECHT IN HET KADER VAN DE SELECTIE DOOR DE KONINKLIJKE 

BELGISCHE ATLETIEKBOND (KBAB) VOOR HET EUROPEES 

KAMPIOENSCHAP INDOOR TE GLASGOW 
 

 

 

De heer/mevrouw ……………………………………………………….. 

verder de “atleet” genoemd. 

Adres  ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

verklaart, om in geval van selectie voor deelname aan het Europees kampioenschap indoor 

te Glasgow zich te houden aan volgende voorschriften :  

 

Kledij : 

- Dragen van de kledij van de nationale ploeg, zoals opgedragen door de 

verantwoordelijke van de federatie, tijdens de persvoorstelling, de verplaatsingen 

(vanaf inkom tot uitgang van luchthaven of station), de activiteiten en events, 

georganiseerd in het kader van de kampioenschappen. 

- Nakomen van de geldende kledijvoorschriften van de internationale federatie tijdens 

het kampioenschap. 

- Het duidelijk zichtbaar aanbrengen van de logo’s op de officiële kledij 

- maximaal in beeld te brengen tijdens het kampioenschap van de de logos van de 

sponsors van de KBAB op het ogenblik dat er expliciet beelden worden gemaakt van 

de atleet  

- Geen logo’s van zijn persoonlijke sponsor(en) combineren met de logo’s van de KBAB 

sponsor(en), tenzij de KBAB daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

 

Beeldmateriaal : 

- verklaart afstand te doen van alle portret- en videografische rechten die ontstaan bij 

het nemen van foto's van het kader van deze selectie en ze over te dragen aan de 

KBAB.  

- De afstand geldt voor de uitzending op televisiezenders en voor de publicatie van 

foto’s die worden gebruikt voor de communicatiecampagnes van de KBAB in 

magazines en dagbladen of ander drukwerk. Ze geldt ook voor het gebruik op 

websites of tijdens voordrachten en presentaties.  

- Commerciële partners van de KBAB gebruiken geen beelden van individuele atleten, 

alleen groepsbeelden van minimum 4 atleten. 

De  atleet gaat ermee akkoord dat deze beelden eventueel worden gecombineerd 

met andere beelden en teksten, worden bewerkt, veranderd of aangepast voor zover 

er geen inbreuk wordt gedaan op de goede zeden of niet geassocieerd wordt met 

ideologische of deontologisch twijfelachtige onderwerpen. Het ontwerp wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan betrokken atleten. 
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- Elke latere aanspraak met betrekking tot de genoemde rechten die op deze productie 

of fotografie van toepassing zijn, is bijgevolg nietig .  

- Ondergetekende verklaart hierbij geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding 

voor deze afstand of voor het gebruik van beelden of foto’s.  

 

Aanwezigheid : 

- De atleet is verplicht aanwezig te zijn op de persmomenten en groepsmomenten 

georganiseerd door de KBAB tijdens het kampioenschap. 

- De atleet is verplicht na elk groot evenement (Olympische Spelen, WK of EK) 

minimaal 1 dagdeel beschikbaar te zijn voor een huldiging door de KBAB. Het 

moment van huldigen wordt met de atleet vastgesteld.  

 

 

Sancties : 

1. Bij inbreuk tegen deze afspraken wordt een boete opgelegd door de KBAB zonder 

afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding. 

Afhankelijk van het kampioenschap wordt de boete bepaald op basis van de voor de 

selectie gehanteerde Europese respectievelijk de wereldranglijst van de atleet of 

ploeg (3 per land) op het moment van de selectie. 

 

Per inbreuk : 

Top 6 : 20 000 euro 

Top 12 : 10 000 euro 

Top 24 : 4 000 euro 

Top 40 : 1000 euro 

 

 

2. Een bijkomende sanctie van “Niet selectie” van de atleet of ploeg voor een volgend 

kampioenschap kan opgelegd worden door de selectiecommissie van de KBAB. 

 

 

VOORNAAM & NAAM:  ……………………………………………………….. 

PLAATS & DATUM:   ……………………………………………………….. 

 

HANDTEKENING(*):  

 

 

 

……………………………………………………….. 

 

(*) Ondergetekende moet handgeschreven “gelezen en goedgekeurd” en de datum van 

overeenkomst noteren. 

 


