MONTAŽA VIDEO VSEBIN NA RTV SLOVENIJA
1. Uvodne določbe
S temi splošnimi pogoji so določeni pogoji, pod katerimi Primorski tehnološki park d.o.o. (v
nadaljevanju: PTP) izbere ekipo, ki ima možnost izkušnje dela v post produkciji, montaži, sinhronizaciji
in finalizaciji zgodb na RTV Slovenija.

2. Izbor osnovnošolske ekipe
Nagrada se podeli ekipi v kategoriji osnovnošolci, ki na nacionalnem tekmovanju POPRI osvoji prvo
mesto. V primeru, da prejemnik nagrado odkloni, jo lahko PTP razporedi drugi ekipi.

3. Koriščenje nagrade
Osnovnošolska ekipa bo na RTV pridobila izkušnjo v post produkciji, montaži, sinhronizaciji in
finalizaciji zgodb.
Izkušnja bo predvidoma organizirana v drugi polovici aprila 2022 oz. ko določi RTV Slovenija.

4. Druge obveznosti PTP
4.1. PTP se zavezuje, da bo tekmovalce ter njihove spremljevalce sproti in pravočasno seznanjal z
vsemi informacijami glede koriščenja nagrade na RTV Slovenija.
4.2. PTP ni dolžan ekipi zagotavljati transportnih storitev ali kriti transportnih stroškov.
4.3. PTP ne prevzema nikakršne odgovornosti za varnost ali ravnanje tekmovalcev na RTV Slovenija.
4.4. Realizacijo nagrade bo spremljal PTP.
5. Obveznosti tekmovalcev
5.1. Tekmovalci, ki so upravičeni do koriščenja nagrade, si morajo zaradi mladoletnosti zagotoviti
spremstvo mentorjev, staršev ali zakonitih zastopnikov.
5.2. Tekmovalci so dolžni PTP zagotoviti pristopno izjavo staršev ali zakonitih zastopnikov.

PRISTOPNA IZJAVA
Spodaj podpisani _______________________(mati/oče/zakoniti zastopnik) kot zakoniti zastopnik
__________________________ (ime in priimek otroka) podajam pristopno izjavo k koriščenju
nagrade na RTV Slovenija. S podpisom te izjave izrecno izjavljam, da sem seznanjen z vsebino Splošnih
pogojev montaže video-vsebin na RTV Slovenija, izdanih s strani družbe Primorski tehnološki park
d.o.o. ter da se strinjam, da ti splošni pogoji urejajo razmerje med mojim otrokom/varovancem in PTP
v zvezi z napotitvijo mojega otroka/varovanca na RTV Slovenija.
S podpisom te izjave podajam nepreklicno soglasje, da lahko Primorski tehnološki park d.o.o. uporablja
fotografije mojega otroka/varovanca, ki bodo nastale ob obisku na RTV Slovenija.

V _____________, dne _________
Podpis:

