SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V ODDAJI SLOVENIJA IMA TALENT

1. V nadaljevanju so navedene informacije o prijavi na tekmovanje, ki je del televizijske
zabavne oddaje z naslovom SLOVENIJA IMA TALENT (v nadaljevanju: oddaja SIT), v produkciji
podjetja PRO PLUS, d. o. o. (v nadaljevanju: producent). Vse podatke, ki jih boste navedli v
prijavnici in drugih predloženih dokumentih, producent lahko uporabi v oddaji, če boste
izbrani.
2. Skupaj z oddano prijavnico potrjujete tudi, 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 potrebno utemeljiti in pojasniti. Oseba, ki jo je
prijavila druga oseba, s sodelovanjem prav tako potrjuje, da je seznanjena, se strinja ter bo
spoštovala pravila in pogoje v oddaji.
3. Talente (v nadaljevanju: kandidate) za sodelovanje v oddaji SIT izbira producent, in sicer z
individualnim terenskim naborom talentov 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 talentov opravila izbor po lastni presoji. Odločitev komisije je dokončna.
Izbrani kandidati se uvrstijo v prvi krog tekmovanja, o čemer jih najpozneje en teden pred
snemanjem prvega kroga (avdicije) obvesti producent.
4. Oddaja SIT je tekmovanje, ki ima 4 kroge, avdicijo, odločanje o polfinalistih, polfinale in
finale. Kandidati, povabljeni na avdicije, opravijo nastope pred žirijo. Na avdicijah se žirija
odloča o tem, kateri od kandidatov se bodo uvrstili v drugi krog tekmovanja – odločanje o
polfinalistih. V drugem krogu žirija izbere polfinaliste. V vsaki polfinalni oddaji sta izbrana dva
finalista. Prvi finalist je kandidat, ki zbere največ glasov gledalcev. Žirija pa izbere drugega
finalista, in sicer se odloča med kandidatoma, ki sta po številu glasov gledalcev zasedla drugo
in tretje mesto. Izbrani polfinalisti sodelujejo v finalu. V finalni oddaji gledalci s svojimi
glasovi odločijo, kdo je zmagovalec oddaje/tekmovanja SIT. Zmagovalec prejme denarno
nagrado.
5. Za tekmovanje se lahko prijavite na spletni strani slovenijaimatalent.si.

Če se prijavljate na spletni strani, sledite navodilom, izpolnite označene rubrike in pošljite
prijavnico. Na telefonsko številko 01 58 93 567 nas lahko pokličete v primeru nejasnosti v
zvezi s prijavnico. Če na tekmovanje prijavite tretjo osebo, se zavedate, da ta ni obvezna
sodelovati.
Prijava oz. rekrutacija kandidatov poteka do septembra 2018.
6. Vnaprej izpolnjena prijavnica ni pogoj za udeležbo na predizborih. Vnaprej prijavljeni nam
boste omogočili, da vas bomo na predizboru bolje spoznali, hkrati pa se lahko zgodi, da boste
pred komisijo poklicani pred tistimi, ki se bodo prijavili šele na lokaciji predizbora.
7. Za vse mladoletne osebe veljajo posebni pogoji. Na predizborih lahko osebe, starejše od
14 let, sodelujejo brez spremstva staršev ali zakonitih zastopnikov, osebe, mlajše od 14 let,
pa le ob spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov. V prvem krogu – na avdicijah – lahko
osebe, mlajše kot 14 let, sodelujejo le ob spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov, osebe,
stare od 14 do 18 let, pa morajo na avdicijo prinesti podpisano izjavo od staršev oziroma
zakonitih zastopnikov. Mladoletne osebe na avdicijah ne bodo mogle sodelovati, v kolikor ne
prinesejo s seboj podpisane izjave o privolitvi staršev ali zakonitih zastopnikov v nastop
mladoletnika. Osebe, mlajše od 4 let, v oddaji ne morejo sodelovati.
8. V primeru nastopa z živaljo/živalmi morate biti primerno zaščiteni, producentu pa pred
nastopom predložiti vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva bodisi zakon o zaščiti živali
bodisi producent sam. Prav tako morate v celoti upoštevati 14. člen Pravilnika o zaščiti hišnih
živali. Producent si pridržuje pravico do dodatnih zahtev po veterinarskih pregledih ter
pravico, da zaradi strokovne ocene veterinarja ali nevarnosti v primeru, če bi žival sodelovala
v oddaji, prepove nastop.
9. Producenta morate vnaprej obvestiti:
- če nameravate izvajati nastope, ki vključujejo nevarne akrobatske elemente;
- o morebitnih varnostnih zahtevah pri izvedbi nastopa;
- o uporabi opreme/rekvizitov večjih dimenzij (npr. več kot 2mx2mx2m).
Opremo za vse nastope si morate priskrbeti sami. Za varnost opreme ter lastno varnost med
nastopom ste sami odgovorni. Pirotehnična sredstva na nastopih niso dovoljena, razen če se
drugače dogovorite s producentom. Producent si pridržuje pravico, da zaradi izvedbenih
razlogov kandidatu ne dovoli nastopa na predizborih. Kandidat je za svoj nastop sam
odgovoren in producent ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice nastopa,
ki bi jih utrpel kandidat.
10. Producent si pridržuje 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.
11. 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.

12. Kandidat se strinja, da ne bo upravičen 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.
13. S podpisom potrjujete, da so vsi podatki in osebne podrobnosti, navedeni v prijavnici in
drugih predloženih dokumentih, resnični, točni in na noben način zavajajoči.
14. Vprašanja in pritožbe:
Če imate kakšno vprašanje/pritožbo, nam ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov
talent@pop-tv.si ali nas pokličite med delovnim časom, od ponedeljka do petka med 10. in
16. uro, na telefonsko številko 01 5893 567. V najkrajšem možnem času vam bomo poskusili
odgovoriti na vaše vprašanje/pritožbo.
Ljubljana, 24. 1. 2018

