Splošni pogoji za sodelovanje v televizijski oddaji Štartaj, Slovenija!
1. V nadaljevanju so navedeni splošni pogoji in informacije o prijavi za sodelovanje v
televizijski oddaji Štartaj Slovenija (v nadaljevanju Štartaj Slovenija), v produkciji podjetja
PRO PLUS, d. o. o. (v nadaljevanju producent) in v sodelovanju s Spar Slovenija, d. o. o. (v
nadaljevanju Spar) in Formitas, d. o. o. (v nadaljevanju Formitas). Prijave so odprte od
14.12.2017 do 11.3.2018.
2. Z oddajo prijavnice potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate ter da boste spoštovali
pravila in pogoje za sodelovanje v televizijski oddaji, 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.
Če bo kandidat s strani producenta izbran, se zaveda, da je udeležba na vseh snemanjih
obvezna.
3. Za sodelovanje v oddaji Štartaj Slovenija izbiramo kandidate, ki jih ocenjuje komisija
producenta. Izbor poteka v več sklopih. Prva faza je pogovor s komisijo producenta (v
nadaljevanju komisija), sledijo različne aktivnosti potrebne za finalni izbor kandidatov.
5. Vsi kandidati bodo morali pred prvim krogom avdicije (pogovor s komisijo) podpisati t. i.
Izjavo o molčečnosti, pred finalnim izborom pa bodo kandidati dobili na vpogled pogodbo s
PRO PLUS, d. o. o. in Spar Slovenija, d. o. o., katere podpis je osnova, ne pa zagotovilo za
sodelovanje v oddaji Štartaj Slovenija.
6. Oddaja Štartaj Slovenija je oddaja, v kateri iščemo Hit produkt leta 2018. Odkrivali bomo
mlade in bodoče uspešne ljudi, novodobne inovatorje, start up-ovce in podjetnike, ki imajo
željo po ustvarjanju in dober izdelek v dokaz.
Spar bo izbranim kandidatom ponudil posebno prodajno mesto v vseh največjih
megamarketih Interspar v državi, kot testno polico za mlade podjetnike/inovatorje, ki
testirajo svoj produkt na trgu.
7. Vsi podjetniki/inovatorji, katerih produkti bodo dosegli uspeh v oddaji, dobijo enoletno
ekskluzivno pogodbo za prodajo produkta v Sparu.
Podjetnik/inovator čigar produkt bo proglašen za Hit produkt leta 2018, pa bo poleg
ekskluzivne pogodbe s Sparom, dobil tudi oglaševalsko akcijo v medijih PRO PLUS-a (POP TV,

Kanal A, BRIO, KINO, 24ur.com ter ostali internetni portali) in komunikacijsko podporo
agencije Formitas.

8. Za sodelovanje v oddaji Štartaj Slovenija se lahko prijavite na spletni strani
www.startajslovenija.si/prijave. Za prijavo na spletni strani sledite navodilom, izpolnite
označene rubrike in pošljite prijavnico.
Na oddajo Štartaj Slovenija lahko prijavite tudi drugo osebo oz. izdelek te osebe. Če na
oddajo prijavite drugo osebo, se zavedate, da ta ni obvezna sodelovati.
Na telefonsko številko 031 817 042 ali na elektronski naslov startajslovenija@pop-tv.si nas
lahko kontaktirate v primeru kakršnih koli nejasnosti v zvezi s prijavnico.
9. Izpolnjena prijavnica še ni zagotovilo za sodelovanje v oddaji Štartaj Slovenija. Za
sodelovanje v oddaji se lahko prijavijo vsi, ki imajo izdelan produkt in so zmožni dostaviti
dogovorjeno količino izdelka na testno polico (količino določi producent v posvetovanju s
Sparom).
10. Zoper kandidata ne sme potekati kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega
dejanja.
Zaposleni ali pogodbeni sodelavci producenta ali povezanih oseb v oddaji ne smejo
sodelovati.
11. 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 predložil neresnične, netočne
ali zavajajoče osebne podatke in podrobnosti, če ne spoštuje pravil in/ali krši pogoje, ki so
njihov del.
12. 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 Štartaj Slovenija, 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.
13. 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 po zakonu. 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.
14. Izbrani kandidati dovoljujejo objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja in fotografij v
slovenskih medijih, za kar od producenta ne bodo zahtevali plačila.
15. Brez predhodnega pisnega soglasja producenta, kandidati ne smejo objaviti ali s tretjo
osebo govoriti o nobenih podatkih, ki se nanašajo na oddajo Štartaj, Slovenija!,
producentsko ekipo ali sodelujoče v oddaji, niti o drugih podatkih, ki so jih kandidati
pridobili, vključno s tistimi o izdajatelju programa, producentih in podobno, razen informacij,
s katerimi je javnost že seznanjena.
16. Kandidati 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.
17. Splošni pogoji za sodelovanje v oddaji Štartaj Slovenija se lahko spremenijo, če to
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
18. Vprašanja in pritožbe:
Če imate kakšno vprašanje, nam ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov
startajslovenija@pop-tv.si ali nas pokličite med delovnim časom, od ponedeljka do petka
med 10. in 16. uro na telefonsko številko 031 817 042. V najkrajšem možnem času vam
bomo poskusili odgovoriti.

Ljubljana, 11. 1. 2018

