Splošni pogoji za sodelovanje v resničnostnem šovu GASILCI: ENOTA 14
1. V nadaljevanju so navedeni splošni pogoji in informacije o prijavi za sodelovanje v resničnostnem
šovu Gasilci: Enota 14 (v nadaljevanju Gasilci: Enota 14), ki bo potekal na POP TV v produkciji podjetja
PRO PLUS, d. o. o. (v nadaljevanju producent).
2. Z oddajo prijavnice potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate ter da boste spoštovali pravila in
pogoje za sodelovanje v resničnostnem šovu, kot jih določa producent, ki jih lahko kadar koli
spremeni (vključno z ustnimi spremembami), ter da vas bodo ta pravila zavezovala. Odločitve
producenta so dokončne in jih ni treba utemeljiti in pojasniti.
3. Za sodelovanje v resničnostnem šovu Gasilci: Enota 14 kandidate izbiramo z individualnim
terenskim naborom ter na predizborih, ki potekajo v večjih krajih po Sloveniji po predhodni najavi.
Kandidate na predizborih ocenjuje komisija producentov POP TV (v nadaljevanju: komisija), ki bo po
opravljenih predizborih in zaključenem individualnem terenskem naboru opravila izbor po lastni
presoji. Vsi kandidati bodo morali na predizborih podpisati t.i. Izjavo za priobčitev javnosti in
molčečnosti.
4. Odločitev producenta je dokončna, pritožba ni mogoča. Izbrani kandidati bodo o izboru obveščeni
najkasneje teden dni pred začetkom produkcije.
5. Izbor kandidatov bo potekal v treh krogih. Prvi krog se izvaja na predizborih po Sloveniji. Drugi in
tretji krog potekata na sedežu producenta, kjer bodo kandidate testirali tudi psihologi.
Pred tretjim krogom avdicije (testiranje s psihologi), pa bodo kandidati dobili na vpogled pogodbo,
katere podpis je osnova za tretji (zadnji) krog avdicije.
Izbrani kandidati bodo morali pred pričetkom snemanja uspešno opraviti morebitne zdravniške
preglede ali druge aktivnosti, ki so predpisane za sodelovanje v resničnostnem šovu.
6. Oddaja Gasilci: Enota 14 je akcijski resničnostni šov, v katerem tekmovalci v delni izolaciji živijo
skupaj (število tednov bo s strani producenta določeno naknadno). Resničnostni šov temelji na
izločanju kandidatov, njihovo življenje pa spremljajo kamere.
Nagrada je sestavljena iz dveh delov. Zmagovalec resničnostnega šova Gasilci: Enota 14 bo prejel
denarno nagrado 25.000 EUR bruto, prav tako pa lahko pribori nagrado 25.000 eur svojemu
gasilskemu društvu.
7. Za sodelovanje v resničnostnem šovu Gasilci: Enota 14 se lahko prijavite na spletni strani
gasilcienota14.si, ali pa se prijavite direktno na lokaciji predizbora.
Za dodatne informacije pišite na gasilcienota14@pop-tv.si ali po 5. 1. 2015 pokličete na telefonsko
številko 01 5893 567.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 25. 1. 2015 do 18.00.
8. Izpolnjena prijavnica še ni zagotovilo za sodelovanje v resničnostnem šovu Gasilci: Enota 14.
Prijavljeni posameznik se mora obvezno udeležiti enega izmed predizborov, ki se bodo odvijali med
16. 1. 2015 in 25. 1. 2015 do 18.00.
Na predizbore se lahko prijavijo prostovoljni gasilci, s činom gasilec (opravljen nadaljevalni tečaj za
gasilca ), kar dokažejo z natisnjenim in potrjenim matičnim listom člana Gasilske zveze Slovenije. Prav
tako pa potrebujejo potrdilo, da so člani gasilskega društva. Prijavljeni morajo biti starejši od 18 let,
oz. morajo do vključno 25. 1. 2015 dopolniti 18 let.
9. Pogoj za sodelovanje v resničnostnem šovu pa je poleg pogojev iz 8. člena tudi:
- da je kandidat državljan Republike Slovenije ali ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki
Sloveniji
- da ima ob vstopu v šov veljavno zdravniško potrdilo po 4. členu Pravilnika o ugotavljanju
zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki mora biti veljavno do datuma, ki ga določi
producent.
Če kandidat nima potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu po 4. členu Pravilnika o ugotavljanju
zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, mora o tem obvestiti producenta na predizborih.
- da ima ob podpisu pogodbe, podpisano tudi Izjavo o nevarnosti, s katero se zaveže, da bo med
izvajanjem intervencij spoštoval vse varnostne ukrepe ter da bo vse aktivnosti izvajal na lastno
odgovornost.
Kandidat bo producentu na zahtevo predložil dokument, ki dokazuje njegovo istovetnost in starost
(npr. veljavni potni list ali veljavno osebno izkaznico ali veljavni vozniški izpit ali potrdilo o začasnem
prebivališču v RS). Zoper kandidata ne sme potekati kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega
dejanja.
Zaposleni ali pogodbeni sodelavci producenta ali povezanih oseb v oddaji ne smejo sodelovati.
10. Z oddajo prijavnice kandidat potrjuje, da so vsi podatki in osebne podrobnosti, navedeni v
prijavnici in drugih predloženih dokumentih, resnični, točni in na noben način zavajajoči.
Producent si pridržuje pravico, da kandidata diskvalificira, če je le ta predložil neresnične, netočne ali
zavajajoče osebne podatke, če ne spoštuje pravil in/ali krši pogoje, ki so njihov del.
11. Prijavljeni kandidat se strinja, da prijavnica in fotografije s trenutkom prijave postanejo last
producenta.
Producent zagotavlja, da bodo kakršne koli informacije, ki jih kandidat posreduje za izvedbo oddaje
Gasilci: Enota 14, uporabljene v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in/ali z njegovo
privolitvijo. Vse informacije bodo varno hranjene in obravnavane kot zaupne. Kakršno koli razkritje
podatkov se bo izvedlo le s privoljenjem kandidata (kar vključuje vsa dovoljenja, ki jih bo podal/-a v
prijavnici in v preostalem procesu prijave).
Producentu (in njegovim pooblaščencem) kandidat daje pravico in soglasje, da se za celotno obdobje
trajanja avtorskih pravic reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali na kateri koli drug
način uporabljajo kateri koli avdio in video posnetki, ki vključujejo njegovo podobo.
12. Kandidati producentu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih
podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov
(Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Producent zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavno
zakonodajo. Producent lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in
statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in

segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske
namene. Producent se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
13. Izbrani kandidati dovoljujejo objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja in fotografij v
slovenskih medijih, za kar od producenta ne bodo zahtevali plačila.
14. Brez predhodnega pisnega soglasja producenta, kandidati ne smejo objaviti ali s tretjo osebo
govoriti o nobenih podatkih, ki se nanašajo na resničnostni šov, kandidatov nastop, producentsko
ekipo ali sodelujoče v resničnostnem šovu. Prav tako velja tudi za vse ostale podatke, ki so jih
kandidati pridobili, razen informacij, s katerimi je javnost že seznanjena.
15. Kandidati se strinjajo, da niso upravičeni uvesti sodne prepovedi ali omejevanja dovoljevanja
javne priobčitve ali druge uporabe posnetkov z izborov ali kakršnih koli programov ali pomožne rabe,
ki vključuje posnetke z izbora ali njihove dele.
16. Splošni pogoji za sodelovanje v resničnostnem šovu Gasilci: Enota 14 se lahko spremenijo, če to
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
17. Kandidat je za svoje sodelovanje v resničnostnem šovu odgovoren sam in producent ne prevzema
nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice sodelovanja, ki bi jih utrpel kandidat.
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