
 

NASLOV POLKE  

IZVAJALEC/-CI  

 

 PRIJAVITELJ

IME IN PRIIMEK  

NASLOV  

TELEFON  

ELEKTRONSKI NASLOV  

PODPIS  
 

1. Spodaj podpisani izjavljamo in zagotavljamo, da je skladba, s katero se prijavl-
jamo na javni razpis, v celoti in v posameznih delih izvirno avtorsko delo oz. 
izvedba ter da v zvezi s tem sprejmemo vso moralno in materialno odgovornost 
za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpeli or-
ganizator Polkafesta, to je Event24, d.o.o., oz. v sodelovanju z njim RGL, d.o.o., 
kot izdajatelj radijske postaje RADIO VESELJAK ali VESELJAK TV, d.o.o., kot 
izdajatelj televizijskega programa TV Veseljak.   

2. Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da smo seznan-
jeni in se strinjamo s pogoji, objavljenimi v javnem razpisu za naj polko Polkaf-
esta, in s Pravili izbiranja prijavljenih skladb za sodelovanje na Polkafestu.

3. Spodaj podpisani, v primeru izbire skladbe za sodelovanje na Polkafestu in 
predhodnim dogajanjem, s podpisom te izjave soglašamo in prenašamo na 
organizatorja Polkafesta materialne avtorske pravice na avtorskem delu oz. 
vse materialne pravice izvajalcev na izvedbi avtorskega dela v celoti ali v delih, 
morebitnih izvlečkih avtorskega dela oz. izvedbe, njunem prevodu, njunih pre-
delavah ali pri tem delu oz. izvedbi nastalih fotografijah in avdio in/ali vizualnih 
posnetkov oz. zapisov. 

4. Materialne avtorske in izvajalske pravice se za namen Polkafesta prenašajo 
izključno, prostorsko in časovno neomejeno, s pravico prenosa na tretje osebe. 

5. V izogib dvomu se avtor/izvajalec strinjam, da lahko organizator Polkafesta, 
kakor tudi družba RGL, d.o.o., in VESELJAK TV, d.o.o., ves material, ki nastane 
med Polkafestom, neomejeno komercialno in nekomercialno izkoriščajo v 
okviru svoje registrirane dejavnosti brez dodatnega finančnega nadomestila 
avtorju/izvajalcu. 

 

Ime in priimek Podpis:

AVTOR/-JI GLASBE  

AVTORJI/-JI BESEDILA   

AVTOR/-JI ARANŽMAJA   

IZVAJALEC/-CI   

ZALOŽNIK/ZALOŽBA   
 

Avtorji in izvajalci s podpisom te izjave pooblaščamo prijavitelja skladbe, da nas 
zastopa pri vseh dejanjih v zvezi z javnim razpisom in za prenos materialnih pravic 
na skladbi na organizatorja Polkafesta. 

-Če izvajalec še ni dopolnil 18 let, izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik.
-Če izvajalec oz. izvajalci nimajo založnika, tega polja ne izpolnijo.

PRIJAVNI OBRAZEC in IZJAVA
za sodelovanje za naj polko Polkafesta, izjave avtorjev, 

izvajalcev in založbe


