SPLOŠNA PRAVILA NATEČAJA ZA DRAMSKO BESEDILO ZA DIJAKE

SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradnega javnega natečaja je SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana (v
nadaljevanju: Drama ali organizator).
Nagradni javni natečaj poteka do vključno 1. 10. 2018.
S prijavo na natečaj sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja na natečaju in da se
strinja z njimi.

POGOJI SODELOVANJA
Na natečaju lahko sodelujejo mladostniki, stari od 15 do 18 let.
Sodelovanje je možno le ob izpolnitvi prijavnega obrazca (v nadaljevanju: prijava) in soglasju staršev
oz. zakonitih zastopnikov. Soglasja ne potrebujejo sodelujoči, ki so že polnoletni po slovenski
zakonodaji. V natečaju ne smejo sodelovati ožji družinski člani zaposlenih pri organizatorju in/ali
članov komisije.

PRIJAVNI OBRAZEC (PRIJAVA)
Prijava je mogoča z izpolnitvijo, podpisom in pravočasno oddajo prijavnega obrazca, ki je sestavni del
razpisa oziroma javno objavljenega besedila natečaja. Obrazec se lahko prevzame v fizični obliki pri
blagajni Drame. Objavljen je tudi na spletni strani www.drama.si in se lahko natisne.
Izpolnjena prijava se v roku, določenem v javno objavljenem natečaju, pošlje skupaj z natisnjenim
besedilom, napisanim na računalnik, na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico je treba napisati tudi »NATEČAJ NAJST«.
S podpisom prijave sodelujoči potrdi, da:


je seznanjen s splošnimi pravili natečaja in jih sprejema,



dovoli Drami, da obdeluje njegove osebne podatke, ki jih pošilja za izvajanje pogodbene
obveznosti (sodelovanje na natečaju, na katerega se sodelujoči prijavlja), sicer sodelovanje na
natečaju morda ne bo mogoče; za izvedbo – nekaterih tudi javnih – srečanj/delavnic (npr. termin
začetka ali odpoved srečanja/delavnice) in javno uprizoritev besedila, predstave oz. za izvedbo
javne prireditve; za podelitev nagrad; za zagotavljanje drugih informacij in dejavnosti SNG Drama

Ljubljana, povezanih s tem (npr. spremembe programa, promocija in dokumentiranje dejavnosti
SNG Drama Ljubljana, tudi arhivsko),


je seznanjen, da so zaradi javne narave natečaja nekatera srečanja/delavnica, podelitev nagrad,
javne uprizoritve besedila, predstave oz. izvedbe javne prireditve, javni, in da so zato javni tudi
zvočni in videoposnetki in fotografije, narejeni na njih in na katerih je lahko tudi sam, ter da Drama
takšne posnetke ali fotografije obdeluje predvsem v namene javne promocije in za
dokumentiranje,



je seznanjen z možnostjo, da lahko kadarkoli pisno prekliče privolitev, ne da bi preklic privolitve
vplival na zakonitost dotedanje obdelave, ali da od Drame zahteva uresničevanje svojih pravic, ki
jih veljavna zakonodaja določa na področju varovanja osebnih podatkov.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v natečaju Drami kot upravljavcu (njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
je Andreja Mrak, andreja.mrak@drama.si), dovoljuje, da za izvajanje pogodbene obveznosti
(sodelovanje na natečaju, na katerega se sodelujoči prijavlja, in izvedba natečaja po teh splošnih
pravilih) obdeluje njegove osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov
in veljavno zakonodajo ter internimi akti Drame na področju varovanja osebnih podatkov, in sicer za
izvedbo – nekaterih tudi javnih – srečanj/delavnic (npr. termin začetka ali odpoved srečanja/delavnice)
in javno uprizoritev besedila, predstave oz. za izvedbo javne prireditve; za podelitev nagrad; za
zagotavljanje drugih informacij in dejavnosti Drame, povezanih s tem (npr. spremembe programa,
promocija in dokumentiranje dejavnosti Drama, tudi arhivsko).
Drama se zavezuje, da podatkov ne bo sporočala tretjim osebam, razen če je to potrebno za izvedbo
natečaja. Osebne podatke bodo obdelovali le zaposleni in zunanji sodelavci (režiserji in sponzorji –
ponudniki nagrad), ki so na podlagi pogodbe tudi zavezani skrbno varovati podatke.
Sodelujoči se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil in informacij ali v celoti ali delno prekliče
obdelavo osebih podatkov, s pisno izjavo na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000
Ljubljana, ali na naslov novice@drama.si. Na navedena naslova lahko član kadarkoli pošlje tudi
zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali
pa ugovor obdelavi. Za ta namen lahko član uporabi obrazce, ki so objavljeni na spletni strani
www.drama.si, v fizični obliki pa so dostopni pri blagajni SNG Drama Ljubljana in pri hostesni službi.
Drama bo obdelavo osebnih podatkov, ki temelji le na privolitvi, prenehala takoj po prejemu preklica,
razen če zakon določa drugače ali dokler je to potrebno zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti
mogoči, pod pogojem, da interesi in temeljne pravice sodelujočega ne prevladajo nad njimi. Drama
Ljubljana bo v zakonskem roku 30 dni od prejema odločila tudi o zahtevi sodelujočega v zvezi z
izvrševanjem njegovih pravic glede varstva njegovih osebnih podatkov in o tem obvestila
sodelujočega na enak način, kot je prejela njegovo zahtevo, tj. z dopisom, poslanim z navadno pošto
ali z e-pošto.

Pritožbo zoper odločitev SNG Drama Ljubljana o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, lahko sodelujoči vloži na nadzorni organ, to pa je Informacijski pooblaščenec.

AVTORSKE PRAVICE
Sodelujoči oz. prijavitelj s predložitvijo prijave in besedila prenese na Dramo vse materialne avtorske
pravice za uporabo besedila pri izvajanju svoje dejavnosti, vključno z javnim uprizarjanjem besedila.
Prenos pravic velja pod pogojem, da je prijaviteljevo besedilo na natečaju izbrano in na gledališki
delavnici oblikovano v končno besedilo za uprizoritev oziroma drugo javno prireditev.
Moralne pravice obdrži avtor.

NAGRADE
Organizator oz. sponzor bo za nagrajenca, ki prejme nagrado, od vrednosti nagrade odvedel in plačal
akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni
vrednosti. Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi, se v skladu s 105. členom Zakona o dohodnini
(ZDoh-2), opredeljuje kot drugi dohodek. Drama oz. sponzor v skladu z Zakonom o davčnem postopku
(ZDavP-2) in 108. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42 €,
obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj v višini 25 % dohodka obenem z izročitvijo dobitka
dobitniku. Glavni nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan Drami predložiti osebne podatke (ime,
priimek, naslov, davčno številko in EMŠO). Rezultati natečaja in podatki o dobitnikih nagrad bodo
objavljeni najpozneje do 7. 11. 2018 na spletnem mestu http://www.drama.si/o-drami/mlada_drama.
Dobitniki bodo o nagradah obveščeni tudi na naslov e-pošte in poštni naslov, ki ju bodo navedli ob
prijavi.
Dobitniki bodo pisno obveščeni, kje in na kakšen način lahko prevzamejo nagrado. Če se dobitnik za
nagrado ne javi v roku 21 dni po obvestilu Drame ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen,
Drama pa izbere novega dobitnika. V primeru, da tudi novi dobitnik do dogovorjenega roka ne
prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi odpoveduje, nagrada pa ne bo podeljena.
Denarno izplačilo nagrad ni možno, nagrada tudi ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna
zamenjava nagrad. Neizbrani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do Drame iz
naslova sodelovanja na natečaju.

SREČANJA IN GLEDALIŠKE DELAVNICE ZA RAZVOJ BESEDILA
Izbrani umetniški izdelki bodo osnova za delavnice in pogovore, ki bodo potekali v sezoni 2018/19.
O točnih terminih bodo avtorji obveščeni po koncu izbora.

SOGLASJE STARŠEV
S sodelovanjem na natečaju sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja na natečaju
in da se strinja z njimi. Za sodelovanje na natečaju je nujno predložiti tudi izpolnjeno in podpisano
soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki je del prijave, priložene na koncu besedila natečaja.
Soglasja ne potrebujejo sodelujoči, ki so na dan prijave že polnoletni po slovenski zakonodaji.

Ljubljana, 15. 9. 2018

