PRILOGA 1 k razpisu

40. FESTIVAL MMS
IZJAVA IN SOGLASJE
O PRAVICAH ORGANIZATORJA IN POGODBENEGA TELEVIZIJSKEGA IN RADIJSKEGA
PRODUCENTA JAVNEGA RAZPISA 40. FESTIVAL MMS 2021

NASLOV SKLADBE
IZVAJALEC/-CI

IME IN PRIIMEK
PRIJAVITELJA
NASLOV
PRIJAVITELJA

Podpis:

GSM
E-MAIL NASLOV
ZALOŽBA

Podpis:

1.) Soglašamo, da pogodbeni televizijski producent v sodelovanju z organizatorjem festivala, Avditorijem
Portorož, v primeru izbora, lahko posname prijavljeno pesem na fonogram za promocijske in arhivske
namene organizatorja in pogodbenega televizijskega producenta.
2.) Soglašamo, da pogodbeni televizijski producent, v primeru izbora, pesem, skupaj s posredovano
fotografijo, brez plačila honorarja uvrsti na morebitni fonogram ali videogram s skladbami izbora,
oziroma na kompilacijski fonogram ali videogram s skladbami prejšnjih izborov v promocijske namene
in za namen izdaje komercialnega fonograma in videograma pri izbrani založbi ter za pravice
radijskega in televizijskega predvajanja.
3.) Soglašamo, da v primeru izdaje festivalskega fonograma 50% fonogramskih pravic pripada izdajatelju
fonograma, pri čemer pa s tako imenovano neodplačno licenco lahko sami objavimo posnetek na
svojih prihodnjih albumih.
4.) Avtorji zagotavljamo, da je skladba, s katero se prijavljamo na razpis, izvirno delo in s tem v zvezi
sprejemamo vso materialno in moralno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi
jo v zvezi s tem utrpela Avditorij Portorož in pogodbeni televizijski producent.
5.) Zagotavljamo, da pesem še ni bila javno predvajana ali kako drugače objavljena.
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6.) Strinjamo se z ostalimi pogoji, objavljenimi v razpisu in Pravilnikom izbiranja skladb za sodelovanje na
40. festivalu MMS in načina glasovanja na 40. festivalu MMS 2021.
7.) Spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da smo seznanjeni s Specifikacijo za
izvedbo skladbe v živo na 40. festivalu MMS 2021, da se strinjamo z njeno vsebino in bomo zahteve iz
Priloge 2 v primeru izbora na festival izpolnili najkasneje do 1.6.2021.
8.) Spodaj podpisani izvajalci zagotavljamo, da se bomo udeležili posameznih vaj v tednih pred festivalom
in zadnje odrske vaje, večer pred prireditvijo.
9.) Avtorji in izvajalci nepreklicno izjavljamo, da so vsi navedeni podatki v tej izjavi točni in ni mogoča
zloraba psevdonima oz. lastnega imena.
Ime in priimek:

Podpis:

Psevdonim:

Podpis:

AVTOR
GLASBE
AVTOR
BESEDILA
AVTOR
ARANŽMAJA
IZVAJALEC
ZALOŽNIK

V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno
za oba spola.
Datum:……………………………………………
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