VABILO
ZA SODELOVANJE NA FESTIVALU »POPEVKA 2022«
Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Razvedrilni program) objavlja vabilo za sodelovanje na
festivalu »POPEVKA 2022«. Tekmovalni izbor bo v enem tekmovalnem večeru z neposrednim
prenosom na RTV Slovenija.

POGOJI SODELOVANJA:
•

Vabilu se lahko odzovejo vsi avtorji glasbe in besedila ter izvajalci (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji), katerih skladba na dan prijave na javno vabilo izpolnjuje v tem vabilu določene
pogoje. Prijavitelj, ki mora imeti dopolnjenih 18 let, zastopa vse avtorje in izvajalce pri skladbi
in je odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh obveznosti, ki izhajajo iz
dokumentacije. Izvajalci morajo biti na da 1. 9. 2022 stari najmanj šestnajst (16) let.

•

Prijavljena skladba je lahko dolga največ tri minute in pol (3 minute in 30 sekund). Besedilo
skladbe mora biti napisano v slovenskem jeziku, izvajalci pa jo morajo v tem jeziku tudi zapeti.
Skladba mora biti izvirna (v celoti in v posameznih delih skladbe) in še ne priobčena javnosti na
dan prijave na vabilo. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo skladba, če bo izbrana v tekmovalni
program festivala, premierno priobčena javnosti v okviru in za namene »Popevke 2022«
(snemanje promocijskega gradiva, drugo morebitno predstavitveno gradivo, izvedbe na vajah,
živa izvedba na festivalu ipd.). Skladbe, ki ne pridejo v ožji izbor za izvedbo na festivalu, so od
objave obvestila proste obveznosti do RTV Slovenija.

•

Izbrani izvajalci bodo skupaj s spremljevalnimi vokalisti skladbo izvedli v živo z revijskim
orkestrom RTV Slovenija ali z lastnim ansamblom (bandom), če gre pri prijavljenemu izvajalcu
za glasbeno skupino (v primeru, da bo to izvedljivo in v skladu s produkcijskimi zmogljivostmi
neposrednega televizijskega prenosa).

•

Prijavitelji morajo prek spletnega obrazca na spletni strani www.rtvslo.si/popevka2022
naložiti:
• v celoti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je del vabila,
• izvod notnega zapisa skladbe,
• besedilo skladbe,
• MP3 tonskega zapisa skladbe (demo posnetek z vokalom),
• fotografijo izvajalca oz. izvajalcev,
• opis ustvarjalno-glasbenega delovanja izvajalca.
Skladbe, ki bodo sprejete v tekmovalni program in ki se bodo izvedle z lastnim ansamblom
(bandom), bodo morali v roku, ki ga določi RTV Slovenija, oddati tudi posnetek skladbe oz.
delov skladbe v naslednji obliki: v formatu wav ali BWF 48 kHz -24 bit. Posnetku skladbe bodo
morali biti predloženi tudi »backing tracks« (stereo zapisi, ki se predvajajo hkrati z živo izvedbo
skladbe).
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•

Prijavitelji navedejo v prijavi, ali želijo, da se njihova skladba na tekmovanju izvede v živo z
revijskim orkestrom RTV Slovenija ali z lastnim ansamblom (bandom), če gre pri prijavljenemu
izvajalcu za glasbeno skupino. Dokončna odločitev o tem je v pristojnosti RTV Slovenija.

•

Vabilo je odprto za prijave od dne 8. 4. 2022 do dne 3. 5. 2022. Upoštevane bodo vse popolne
prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 3. 5. 2022 do polnoči.

•

S prijavo k vabilu se prijavitelj (ter obenem vsi avtorji in izvajalci, v imenu katerih prijavitelj
prijavlja skladbo) zavezuje, da je seznanjen z besedilom vabila in ostale dokumentacije (prijavni
obrazec z obveznimi izjavami) ter jih brez pridržkov sprejema.

•

Prispele prijave bo po preteku roka za oddajo prijav ocenjevala najmanj tričlanska strokovna
komisija, ki jo na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija potrdi
direktor Televizije Slovenija in imenuje generalni direktor RTV Slovenija. Največje število
izbranih skladb, ki jih izbere strokovna komisija, in postopek izbora zmagovalne skladbe se
določita v Pravilih izbora skladb za festival Popevka 2022. Poleg prijavljenih skladb si RTV
Slovenija pridrži pravico neposredno povabiti k sodelovanju poljubno število avtorjev ali/in
izvajalcev, ki jih po enakih kriterijih prav tako oceni strokovna komisija.

•

RTV Slovenija bo objavila seznam izbranih skladb najpozneje do 20. 5. 2022 na spletni strani
www.rtvslo.si.

•

Z vsemi prijavitelji skladb, ki bodo izbrane v tekmovalni program »Popevke 2022«, bo RTV
Slovenija sklenila pogodbo, s katero se bodo uredile medsebojne pravice in obveznosti strank
glede udeležbe na festivalu, izvajanja skladbe ter morebitne izdaje festivalskega albuma.

•

Dokumentacija je na voljo na spletni strani www.rtvslo.si in je na vpogled v Razvedrilnem
programu Televizije Slovenija. S prijavo k vabilu se udeleženci zavezujejo, da sprejemajo pogoje
sodelovanja iz tega vabila.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
RTV Slovenija bo za namen izvedbe izbora za sodelovanje na festivalu Popevka 2022, obdelovala
osebne podatke, ki jih bodo posredovali prijavitelji skladb, v skladu z varstvom in zavarovanjem osebnih
podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (Uredba 2016/679), nacionalni zakonodaji in
internem Pravilniku. RTV Slovenija bo skrbno varovala osebne podatke, ki bodo posredovani ob prijavi,
in bo v zvezi z osebnimi podatki zagotavljala pravice. S prijavo k vabilu se udeleženci strinjajo, da so
seznanjeni s svojimi pravicami in Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti na RTV Slovenija
(https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/varstvo-osebnih-podatkov/467509)
RTV Slovenija ne bo osebnih podatkov uporabila za druge namene. V okviru izvedbe bo omejen obseg
osebnih podatkov (zgolj tiste, ki jih potrebuje za ovrednotenje skladb) posredovala zunanjim članom
ocenjevalne komisije, ki se bodo z izjavo zavezali k skrbnemu ravnanju in varstvu osebnih podatkov. V
okviru izvedbe pa bodo naslednji osebni podatki posredovani javnosti (promocija, novinarski prispevki)
za potrebe uveljavljanja navedenega namena: ime in priimek, opis ustvarjalno-glasbenega delovanja
izvajalca in fotografijo izvajalca.
RTV Slovenija bo osebne podatke skrbno hranila v skladu z zakonodajo in posebej določenimi roki
hrambe:
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•

•

osebne podatke vseh udeležencev ob prijavi do zaključka izbora izbranih skladb in objave
izbranih skladb, t.j., najkasneje do 20. 5. 2022; po tem roku bo osebne podatke
udeležencev neizbranih skladb ustrezno uničila, razen če drug zakon določa drugače;
osebne podatke udeležencev izbranih skladb za festival Popevka 2022 najkasneje do
zaključka festivala Popevka 2022; po tem roku bo osebne podatke udeležencev skladbe
ustrezno uničila, razen če drug zakon ali mednarodni predpis določa drugače.

Svoje zahtevke glede uveljavljanja pravic lahko udeleženci uveljavljajo neposredno pri oddelku, ki
obdeluje osebne podatke na RTV Slovenija, ali se za dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov
obrnejo na Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na vop@rtvslo.si. Nadzor na področju
varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.

Generalni direktor RTV Slovenija
Andrej Grah Whatmough
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