IZJAVA O AVTORSTVU
Spodaj podpisani izjavljamo in zagotavljamo, da je besedilo skladbe, s katero se prijavljamo na
tečaj, v celoti izvirno avtorsko delo 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 utrpela Prava
zveza in s tem nosilec Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi.
Avtorji in izvajalci s podpisom zagotavljamo, da skladba še ni bila javno predvajana.
Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci zagotavljamo, da se strinjamo s pogoji, objavljenimi v tem
vabilu.
Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci zagotavljamo, da bomo omogočili izvedbo skladbe v
okviru in pod pogoji Prave zveze, v primeru zmage pa bomo omogočili izvedbo skladbe na vsaj
enem javnem nastopu.
Spodaj podpisani, v primeru izbora skladbe, s podpisom te izjave soglašamo in prenašamo na
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi materialne avtorske pravice. Soglašamo s
pravico do prve objave avtorskega dela, pravico do tonskega in/ali vizualnega snemanja
izvedbe avtorskega dela, izvedbe za namen produkcije avdiovizualnega dela, pravico
reproduciranja avtorskega dela oz. izvedbe na avdiovizualnih nosilcih.
V izogib dvomu se avtor/izvajalec strinjam, da lahko Društvo Ključ – center za boj proti trgovini
z ljudmi vse avdiovizualne posnetke oz. zapise, avdiovizualno delo in fotografije avtorja in
izvajalca, ki nastanejo v procesu, neomejeno nekomercialno izkorišča v okviru svoje
registrirane dejavnosti brez dodatnega finančnega nadomestila avtorju/izvajalcu.
Avtorji in izvajalci izbrane skladbe se zavezujejo, da bodo sprejeli nagrado in sodelovali v vseh
aktivnostih, ki jih nagrada prinaša (snemanje skladbe, snemanje videospota, sodelovanje na
vsaj enem javnem nastopu).
V primeru da avtor ali izvajalec v času prijave še ni dopolnil 18 let, njegov zakoniti zastopnik
izpolni in PODPIŠE izjavo (OBRAZEC_prijava osebe mlajše od 18 let) in jo skenirano pošlje kot
prilogo, istočasno pa pošlje tudi original na naslov Društvo Ključ, P. P.1646, 1001 Ljubljana s
pripisom RAP NATEČAJ.

IZJAVA
NASLOV SKLADBE:

IZVAJALEC/-CI:
Ime in priimek:

Podpis:

AVTOR/-JI BESEDILA
Ime in priimek:

Podpis:

AVTOR/-JI glasbe:
Ime in priimek:

Podpis:

V primeru da je uporabljena glasbena podlaga:
Ime in priimek avtorja:

ELEKTRONSKI NASLOV:

DATUM IN PODPIS:

V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.

