SPLOŠNA PRAVILA NATEČAJA ZA DRAMSKO BESEDILO ZA DIJAKE
»O čem sanjaš?«
SPOLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradnega natečaja je SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana (v nadaljevanju:
Drama ali organizator).
Nagradni natečaj poteka do vključno 30. 9. 2016.
S sodelovanjem na natečaju sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja na natečaju,
in da se z njimi strinja.

POGOJI SODELOVANJA
Na natečaju lahko sodelujejo mladostniki rojeni od vključno leta 1998 do vključno leta 2001.
Sodelovanje je možno le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Soglasja ne potrebujejo
sodelujoči, ki so že polnoletni po slovenski zakonodaji. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati ožji
družinski člani zaposlenih pri organizatorju in/ali članov komisije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v natečaju Drami kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih
osebnih podatkov sodelujočih prijaviteljev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. l.
RS št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1). Drama zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec
zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o natečaju, gledališki delavnici
in predstavah Dijaškega abonmaja. Drama se zavezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim
osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja. V času upravljanja osebnih podatkov ima
posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od Drame kadarkoli
zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer s
sporočilom po e-pošti drama@drama.si ali pisno na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000
Ljubljana. Drama bo hranila osebne podatke sodelujočih posredovanih v sklopu natečaja do preklica.

AVTORSKE PRAVICE
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
Izbrani avtorji in avtorice bodo prejeli simbolične nagrade.
Rezultati natečaja in podatki o dobitnikih nagrad bodo objavljeni najpozneje do 7. 11. 2016 na
spletnem mestu http://www.drama.si/o-drami/mlada_drama.
Dobitniki bodo o nagradah obveščeni tudi preko e-naslova in poštnega naslova, ki ga bodo navedli ob
prijavi.
Dobitniki bodo pisno obveščeni kje in na kakšen način lahko prevzamejo nagrado. V kolikor 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 v natečaju.
SREČANJA IN GLEDALIŠKE DELAVNICE
Izbrani umetniški izdelki bodo osnova za delavnice in pogovore, ki bodo potekali v sezoni 2016/17.
O točnih terminih bodo avtorji obveščeni po zaključku izbora.
SOGLASJE STARŠEV
S sodelovanjem v natečaju sodelujoči potrdi, da sprejema pravila in pogoje sodelovanja v natečaju »O
čem sanjaš?«, in da se z njimi strinja.
Za sodelovanje na natečaju je nujno predložiti tudi izpolnjeno in podpisano soglasje staršev oz.
zakonitih zastopnikov. Obrazec je priložen na koncu besedila. Soglasja ne potrebujejo sodelujoči, ki
so na dan prijave že polnoletni po slovenski zakonodaji.

