Kulturno društvo Festival Oplotnica,
Čadram 33a, 2317 Oplotnica
www.festival-oplotnica.si
info@festival-oplotnica.si

PRIJAVNICA NA
4. FESTIVAL POD POHORJEM, OPLOTNICA 2020
Ansambel: _________________________________________________
Ime in priimek vodje ansambla: ________________________________
Naslov: ___________________________________________________
Pošta: ____________________________________________________
Telefon ali GSM: ____________________________________________
E-pošta: ___________________________________________________
Podpis vodje ansambla: ______________________________________
Seznam članov
Ime in priimek člana ter vloga v ansamblu (inštrument, petje)
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
8. ________________________________________________________
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Podatki o tekmovalni skladbi
Naslov skladbe: _____________________________________________
Avtor glasbe: _______________________________________________
Avtor besedila: _____________________________________________
Aranžma: __________________________________________________

IZJAVA AVTORJEV, IZVAJALCEV IN ZALOŽNIKOV
- Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da se
strinjamo s pogoji objavljenimi v razpisu »4. FESTIVAL POD
POHORJEM, OPLOTNICA 2020«.
- Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik dovoljujemo objavo
skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo festivalske zgoščenke ter
snemanja televizije) in za omenjeno nimamo posebnega zahtevka.
- Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik soglašamo, da lahko
Kulturno društvo Festival Oplotnica brez plačila honorarja uvrsti na
fonogram ali videogram s skladbami izbora.
- Avtorji zagotavljamo, da je skladba, s katero se prijavljamo na razpis, v
celoti in v posameznih delih izvirno delo in s tem v zvezi sprejemamo vso
moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in
škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpelo Kulturno društvo Festival Oplotnica.
- Avtorji, izvajalci in založnik s podpisom zagotavljamo, da prijavljena
tekmovalna skladba še ni bila nikoli javno predvajana ali objavljena v
kakršnikoli obliki ter bo na festivalu prvič javno izvajana.
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Naslov skladbe:
Avtor glasbe: ____________________________ Podpis: __________
Avtor besedila: ___________________________ Podpis: __________
Avtor aranžmaja: __________________________ Podpis: _________
Založba: _________________________________ Podpis: _________

Ime in priimek prijavitelja: _____________________________________
Naslov prijavitelja: ___________________________________________
Podpis prijavitelja: ___________________________________________
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Priloga:

Soglasje staršev ali skrbnikov za nastop na FESTIVALU POD
POHORJEM, OPLOTNICA 2020.
Obrazec se izpolni posebej za vsakega avtorja in izvajalca, ki sodeluje pri prijavljeni skladbi in je na
dan prijave mlajši od 18 let.
Obrazec izpolni zakoniti zastopnik, nosilec starševske odgovornosti ali skrbnik avtorja oz. izvajalca.
Prosimo, da obrazec izpolnite s TISKANIMI črkami, vašo telefonsko številko (in po vaši želji tudi enaslov) potrebujemo za zagotavljanje obveščenosti in varnosti osebe, mlajše od 18 let.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik osebe, mlajše od 18 let, prijavljam
Ime in priimek osebe, mlajše od 18
let:________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika:_____________________________________
Telefonska številka zakonitega zastopnika:_________________________________
Elektronski naslov zakonitega zastopnika (če želite):_________________________
in se strinjam z razpisnimi pogoji podanimi v Javnem razpisu za 4. FESTIVAL POD
POHORJEM, OPLOTNICA 2020.

Zakoniti zastopnik:
_______________
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