Splošni pogoji za sodelovanje v oddaji Dan najlepših sanj

1. V nadaljevanju so navedeni splošni pogoji in informacije o prijavi za sodelovanje v oddaji
Dan najlepših sanj (v nadaljevanju: Dan najlepših sanj), v produkciji PRO PLUS, d. o. o. (v
nadaljevanju: producent).
2. Z oddajo prijavnice (v elektronski ali pisni obliki) potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate
ter da boste spoštovali pravila in pogoje za sodelovanje v oddaji, kot jih določi 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. Pritožba ni mogoča.
3. V oddaji Dan najlepših sanj bomo gledalcem uresničevali najbolj nenavadne, izvirne in
skrite želje.
Izpolnjevali bomo najrazličnejše želje. Želje po dobrinah, doživetjih, početjih, srečanjih,
ponovnih snidenjih, spravo, izpovedi, pa tudi družinske, skupinske, ''solo'', resne, šaljive,
drzne, trenutne ter tiste ''od vedno'', tiste, za katere vedo vsi, najbolj skrite in še in še.
Prijavite lahko željo druge osebe/oseb ali svojo željo.
4. Za sodelovanje v oddaji Dan najlepših sanj se lahko prijavite na spletni strani
dannajlepsihsanj.si ali po pošti.
Če se prijavljate na spletni strani, sledite navodilom, izpolnite polja in pošljite prijavnico.
Za prijave po pošti nas pokličite med delovnim časom (10.00 do 16.00) na telefonsko številko
01/58 93 518 in poslali vam bomo prijavnico. Izven delovnega časa ter ob sobotah, nedeljah
in praznikih bo na omenjeni telefonski številki delovala telefonska tajnica. Na telefonsko
številko nas lahko pokličete tudi v primeru nejasnosti v zvezi s prijavnico. Izpolnjeno
prijavnico pošljite na naslov DAN NAJLEPŠIH SANJ, p. p. 777, 1002 Ljubljana.
5. Izpolnjena prijavnica še ni zagotovilo za sodelovanje v oddaji Dan najlepših sanj. Izbor
sodelujočih je v domeni individualne presoje producenta glede na lastne kriterije, ki si jih je
zastavil, lahko jih tudi prireja ali spreminja. Producent si pridržuje pravico, da izbere način,
kako bo željo izpolnil in prav tako, da želje brez pojasnila ne izpolni. Z oddajo prijave se
prijavitelj oz. predlagatelj želje strinja in soglaša, da bo, če ga bo producent izbral, na željo
producenta sodeloval v oddaji, ki bo javno priobčena.

Vse podatke, ki jih boste navedli v prijavnici in drugih pozneje priloženih dokumentih,
producent lahko uporabi v oddaji, če boste izbrani.
6. Za sodelovanje v oddaji Dan najlepših sanj ni starostne omejitve. Državljanstvo Republike
Slovenije ali stalno prebivališče v RS nista pogoj za sodelovanje v oddaji. Producentu boste
na zahtevo predložili dokument, ki dokazuje vašo istovetnost in starost (npr. veljavni potni
list, ali veljavno osebno izkaznico, ali veljavno vozniško dovoljenje).
7. Producent predlagatelja želje druge osebe/oseb povabi k sodelovanju za njeno
uresničitev. Povabi ga lahko tudi kot gledalca v studijsko oddajo. Osebo ali osebe, ki imajo
željo, producent povabi v studio kot gledalce, kjer jih lahko preseneti z uresničitvijo želje. Vse
aktivnosti v zvezi z uresničitvijo želje morajo za osebe z željo ostati skrivnost, ker le tako
doživijo presenečenje.
8. V oddaji ne morejo sodelovati zaposleni ali pogodbeni sodelavci producenta ali povezanih
oseb, zaposleni pri sponzorjih oddaje oziroma fizične ali pravne osebe, ki podeljujejo kakršne
koli nagrade v oddaji.
9. Z oddajo prijavnice (v elektronski ali pisni obliki) potrjujete, da so vsi podatki in osebne
podrobnosti, navedeni v prijavnici in drugih predloženih dokumentih, resnični, točni in na
noben način zavajajoči.
Producent si pridružuje pravico, da vas diskvalificira, če ste predložili neresnične, netočne ali
zavajajoče osebne podatke in podrobnosti, če ne spoštujete pravil in/ali kršite pogoje, ki so
njihov del.
10. Z oddajo prijavnice se strinjate, da prijavnica in fotografije postanejo last producenta.
Producentu dajete 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 vašo podobo.
11. Za sodelovanje v oddaji producent ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli
posledice, ki bi jih morebiti sodelujoči utrpeli. Za varnost in svoje zdravje v oddaji so
sodelujoči odgovarjajo sami.
12. Brez predhodnega pisnega soglasja producenta ne smete objaviti ali s tretjo osebo
govoriti o nobenih podatkih, ki se nanašajo na oddajo, vaš nastop, producentsko ekipo ali
sodelujoče v oddaji, niti o drugih podatkih, ki ste jih pridobili, vključno s tistimi o izdajatelju
programa, producentih in podobno, razen informacij, s katerimi je javnost že seznanjena.
13. Vsak, ki se prijavi za sodelovanje v oddaji Dan najlepših sanj, producentu dovoljuje, da ta
vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih 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 obveščanja o omenjeni oddaji, vzorčenja,
anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje
ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih in
za druge trženjske namene. Producent se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim
osebam.

14. Sodelujoči se strinjajo, da ne bodo 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.
15. Splošni pogoji za sodelovanje v oddaji dan najlepših sanj se lahko spremenijo, če to
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
16. Dodatna vprašanja sprejemamo na elektronski naslov dannajlepsihsanj@pop-tv.si.
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