
PREDSTAVITEV AVTORSKE POEZIJE
V RUBRIKI AKTUALOV POET

Radio Aktual bo v rubriki AKTUALOV POET predstavljal doselj še naobjavljeno poezijo, ki je ustvarjena v 

slovenskem jeziku.

Pogoji:

1. K sodelovanju v rubriki se lahko prijavijo vsi avtorji, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.

2. Rubrika Aktualov poet se bo na radiu Aktual predvajala vsak dan.

3. Prijavitelji morajo poslati:
- prijavnico in elektronski izvod poezije izključno po elektronski pošti na naslov poet@radioaktual.si;
- naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov avtorja za stik;
- podpisano soglasje avtorja, da lahko radio Aktual posname pesem (poezijo) na fonogram za 

programske, promocijske namene;
-  podpisano izjavo avtorja poezije, s katero le-ta zagotavlja, da gre za njihovo izvirno še neobjavljeno

delo ter da v zvezi s tem sprejmejo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke 
tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel radio Aktual. V kolikor ne gre za njihovo izvorno 
delo pa, da imajo pooblastilo avtorja za objavo njihovega dela.

4. Radio Aktual bo sam ocenil, ali je poslana poezija vsebinsko primerna in ustreza načelom samega
radia. Radio Aktual si pridružuje uredniško svobodo, da vsebuje radijsko, moralno ali pravno sporne
elemente, zavrže.

5. Prijavitelji bodo, če bodo izbrani za objavo v rubriki, obveščeni po elektronski pošti o dnevu, ko se bo
njihova poezija predvajala. Radio Aktual si pridružuje uredniško pravico, da sam določa dan, ko bo
poezija objavljena.

6. Radio Aktual ne odgovarja za drugačno interpretacijo, kot si jo je zamislil avtor. Radio Aktual se
zavezuje, da bo v največji možni meri poizkušal zastopati avtorja in njegove ideje.

7. Avtor si ne more izbirati radijskega voditelja, ki bo prebral poezijo, ampak je odločitev o glasu, ki je
najbolj primeren za poezijo, izključno v rokah uredništva Radia Aktual.

8. Radio Aktual si pridružuje uredniško pravico, da v etru objavi le del poezije, če je celotna pesnitev
predolga za rubriko.

9. Javni razpis velja od dneva objave do ukinitve rubrike.

10. Organizator si pridržuje pravico spremeniti razpisne pogoje zaradi okoliščin ali dogodkov, na katere ne
more vplivati.
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