AVDITORIJ PORTOROŽ – PORTOROSE
OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA UDELEŽBO NA
40. FESTIVALU MELODIJE MORJA IN SONCA 2020

Na 40. festivalu Melodije morja in sonca 2020 (v nadaljevanju: 40. festivalu MMS 2020) bo
predstavljenih 14 skladb, od tega 11 (enajst) ali več izbranih iz razpisa (izbira strokovna
komisija) in 3 (tri) ali manj vabljenih avtorjev ali izvajalcev, ki jih izbere oziroma povabi
Organizacijski odbor festivala.
Pogoji sodelovanja:
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtorji (glasbe, besedila in priredbe) in izvajalci, ki
izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.
2. 40. festival Melodije morja in sonca bo 11. julija 2020 ob 21.00 uri v Amfiteatru
Avditorija Portorož – Portorose.
3. Avtorji lahko prijavijo največ dve avtorski deli (skladba, besedilo).
4. Skladba je lahko dolga največ tri (3) minute in trideset (30) sekund in mora biti v
slovenskem oziroma italijanskem jeziku.
5. Na odru lahko nastopi največ 5 izvajalcev.
6. Nastopajoči izvajajo skladbo v živo ob spremljavi MMS banda (spremljevalna skupina).
7. Vsi izvajalci morajo do 11. julija 2020 dopolniti najmanj 16 let.
8. Vsi prijavitelji in povabljeni avtorji ali izvajalci morajo za popolno prijavo na USB mediju
poslati:
a) tonski zapis (demo posnetek: glasba in vokal) skladbe na USB ključku v MP3
formatu;
b) en (1) izvod besedila skladbe;
c) fotografijo izvajalca (v formatu jpg, visoke ločljivosti primerne za objavo v
tiskovinah, spletu ipd);
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d) kratek življenjepis izvajalca (do 300 besed) s predstavitvenim besedilom (v
Wordovem dokumentu);
e) naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov izvajalca oziroma osebe za stik;
f) naslov morebitnega založnika;
g) izpolnjeno in podpisano Prilogo 1 razpisa (Izjava in soglasje o pravicah organizatorja
in pogodbenega televizijskega in radijskega producenta javnega razpisa za 40. festival
MMS. Izjava iz alineje 8 g mora biti izpolnjena na obrazcu organizatorja (Priloga 1
razpisa), ki je sestavni del razpisa v fizični obliki. Gradivo iz alinej 8 a do 8 f pa je
potrebno posredovati v elektronski obliki, na USB mediju.
Prijavo in izjavo podpiše v imenu oseb, ki niso dopolnile osemnajst (18) let, njihov
zakoniti zastopnik.
9. Vsi izbrani izvajalci so se dolžni udeležiti vseh vaj in promocijskih aktivnosti, ki bodo
zgoščeno potekale v tednu pred festivalom.
10. S prijavo na razpis se prijavitelj (ter hkrati vsi avtorji in izvajalci, v imenu katerih prijavitelj
prijavlja skladbo) zavezuje, da je seznanjen z besedilom javnega razpisa in ostale razpisne
dokumentacije (Priloga 1 in Priloga 2, Pravilnik izbiranja skladb za sodelovanje na 40.
festivalu Melodije morja in sonca in način glasovanja na 40. festivalu Melodij morja in
sonca 2020).
11. Vse pošiljke morajo biti na prednji strani ovojnice opremljene s čitljivo izpolnjenim
obrazcem (Priloga 3 razpisa) in morajo prispeti na naslov: Avditorij Portorož – Portorose,
Senčna pot 8 A, 6320 Portorož najkasneje do 14. 4. 2020 do 12.ure.

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov in z vsemi zahtevanimi
prilogami prispele do vključno 14. 4. 2020. Nepopolne prijave bo izborna komisija izločila. Prav
tako bodo izločene vse nadaljnje prijave (glede na čas oddaje pošiljke) pri katerih avtorji ne bodo
upoštevali določila, da lahko prijavijo največ dve avtorski deli.
Kot pravočasne se bodo upoštevale skladbe iz prejšnjega odstavka poslane po pošti s priporočeno
pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom oddaje na pošto do vključno dne 14.4.2020, skladbe
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo prispele na naslov do vključno dne
14.4.2020, kar bo označeno s prejemnim žigom naslovnika.
Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje Avditorij Portorož – Portorose
ob soglasju Organizacijskega odbora festivala.
Strokovna komisija za izbor izmed prijavljenih skladb izbere:
a) najmanj 11 (enajst) najustreznejših skladb, ki bodo izvedene na 40. festivalu Melodije
morja in sonca 2020,
b) 2 (dve) rezervni skladbi, ki lahko sodelujejo na 40. festivalu Melodije morja in sonca
2020 v primeru diskvalifikacije ali odpovedi ene oziroma dveh izmed bodisi izbranih
ali povabljenih skladb.
2

Prijavitelji bodo o odločitvi strokovne komisije za izbor obveščeni najkasneje do 15.5.2020,
izbrana dela pa bodo objavljena na internetnih straneh organizatorjev. Žreb vrstnega reda nastopa
bo predvidoma v mesecu maju.
Neizbrane skladbe bo organizator vrnil prijavitelju v roku 10 dni po zaključenem izboru s strani
strokovne komisije. Z vsemi prijavitelji skladb, ki bodo izbrane v tekmovalni program 40.
festivala MMS 2020, bo Avditorij Portorož – Portorose sklenil pogodbo, s katero se bodo uredile
medsebojne pravice in obveznosti glede udeležbe na festivalu, izvajanja skladb ter izdaje
festivalskega albuma.
Oba končna posnetka: končni posnetek za izdajo fonograma pri izbrani založbi in posnetek v
skladu s specifikacijo za živo izvedbo na festivalu (specifikacija je Priloga 2 razpisu) bodo
prijavitelji skladb, ki bodo izbrane za sodelovanje na 40. festivalu Melodije morja in sonca 2020,
morali dostaviti do 1. 6. 2020 zaradi morebitne izdelave festivalskega digitalnega albuma. (V
primeru nespoštovanja rokov, lahko organizator posameznega izvajalca terja za nastalo škodo pri
zamudi v višini 4.000,00 € ali mu odpove nastop na festivalu in ga nadomesti z rezervno
skladbo.) Prav tako po tem roku dodajanje in spreminjanje avtorjev ne bo več mogoče.
Avditorij Portorož – Portorose (upravljavec osebnih podatkov) bo osebne podatke prijavljenih za
namen izvedbe 40. festivala Melodije morja in sonca 2020 obdeloval v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov (Uredba 2016/679), veljavno slovensko zakonodajo in internim pravilnikom.
Ob prijavi na ta razpis nam boste zraven skladbe posredovali osebne podatke o izvajalcih (imena
in priimke, morebitne psevdonime, življenjepise in fotografijo), o prijavitelju (ime, priimek,
naslov, telefonsko številko in elektronski naslov), o avtorjih glasbe, besedila in aranžmaja
(imena, priimke in morebitne psevdonime), o založniku (ime založbe, ime, naslov, priimek ter
morebiten psevdonim podpisnika izjave). Navedene osebne podatke, zbrane ob prijavi
kandidatov na razpis, bomo obdelovali za namen izvedbe izbornega postopka, opisanega v
Pravilniku izbiranja skladb za sodelovanje na 40. festivalu Melodij morja in sonca 2020 (v
nadaljevanju: Pravilnik MMS). Neizbrane skladbe se po zaključku izbirnega postopka vrnejo
prijavitelju, osebni podatki neizbranih kandidatov pa bodo po zaključku izbora vrnjeni ali
uničeni, razen če zakonodaja določa drugače.
Osebni podatki izbranih kandidatov (imena, priimki, kontaktni podatki, opis ustvarjalnoglasbenega delovanja izvajalca, avdio in/ali video posnetki glasu in podobe in fotografije) bodo
posredovani soorganizatorju RTV Slovenije in pogodbenim partnerjem za namen izdelave
promocijskega materiala in digitalnega albuma. Fotografije in ali avdio/videoposnetki izbranih
kandidatov, bodo za namen promocije dogodka in obveščanja javnosti o dogajanju, javno
objavljeni na spletni strani in socialnih omrežjih (Facebook, Instagram,…) Avditorija Portorož –
Portorose. Zaključni nastop izbranih kandidatov se snema in živo prenaša preko televizije
(program RTV Slovenije).
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Več o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izhajajo si lahko preberete v naši
Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na povezavi: https://www.avditorij.si/si/onas/politika-varstva-osebnih-podatkov-/politika-varstva-osebnih-podatkov-.
Javni razpis velja od dneva objave na spletnih straneh organizatorjev do vključno 14. 4. 2020.
Na 40. festivalu Melodije morja in sonca 2020 bodo podeljene naslednje nagrade: Velika nagrada
MMS 2020 ter Nagrade strokovne žirije za glasbo, besedilo, interpretacijo vokalnega solista in
nagrada Danila Kocjančiča (za obetavnega izvajalca oziroma avtorja).
Organizator nastopajočim in avtorjem ne krije dejanskih stroškov, nastalih ob snemanju javnih in
izbranih skladb ter dejanskih stroškov avtorjev in izvajalcev za sodelovanje na vajah,
promocijskem programu in prireditvi 40. festivala Melodije morja in sonca 2020.
Organizator si pridržuje pravico spremeniti razpisne pogoje.

Portorož, 12. marec 2020

Avditorij Portorož – Portorose
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