Študentska organizacija Univerze v Mariboru na podlagi
11. člena Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru
izdaja dne 4. 2. 2019 naslednji

Razpis za izbor najbolj nadobudne
dijaške/študentske glasbene skupine
»ŠOUROCK '19«

I.

Izdajatelj razpisa

Izdajatelj razpisa je:
Študentska organizacija Univerze v Mariboru,
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor.
II.

Predmet razpisa

Izbor za »Bend Šourocka 2019« oziroma najbolj nadobudno dijaško/študentsko glasbeno skupino v okviru
natečaja »ŠOUROCK '19«, za leto 2019.
III.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat

Kandidati za najbolj nadobudno dijaško/študentsko glasbeno rock skupino v okviru natečaja »ŠOUROCK '19« morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
●
v vsaki glasbeni skupini mora biti vsaj polovica članov s statusom študenta ali dijaka v skladu z veljavno slovensko
zakonodajo. Če je število članov v skupini neparno, mora imeti status večina članov (na primer trije od petih članov),
●
k prijavnici mora glasbena skupina priložiti povezave do največ štirih in najmanj dveh skladb; od tega mora biti vsaj
polovica skladb avtorskih,
●
skupina ni prejemnica glavne nagrade v okviru predhodnih natečajev »ŠOUROCK«.
IV.

Objava razpisa

Razpis se objavi na spletnih straneh www.soum.si/sourock, www.facebook.com/natecaj.sourock in www.dostop.si.
V.

Spletna prijava

Skupine lahko do spletne prijavnice za natečaj »ŠOUROCK '19« dostopajo na straneh www.soum.si/sourock,
www.facebook.com/natecaj.sourock in www.dostop.si.
VI.

Vsebina spletne prijave

Spletna prijavnica vsebuje: (1) naziv skupine, (2) spletno stran skupine (če obstaja), (3) kontaktna oseba, (4) telefon in e-pošta
kontaktne osebe, (5) imena, priimki in letnice rojstva članov skupine, (6) opis skupine in (7) fotografija skupine. Skupina ob prijavi
navede, kaj od natečaja pričakuje, priloži kopije potrdil o vpisu, povezave do skladb (pri tem navede, katere so avtorske) in
povezavo do predstavitvenega videa, če ga skupina ima. Skupina mora v prijavi navesti tudi konfekcijske številke članov zaradi
izročitve promocijskih oblačil natečaj »ŠOUROCK '19«.
Skupina mora pred oddajo prijavnice potrditi, da se strinja z določili razpisa, člani skupine pa morajo ob prijavi podati izjavo, da
se strinjajo z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov članov skupine ter z objavo fotografij članov skupine za namen izvedbe
predmetnega natečaja.
Člani skupine, ki ne prijavnice na prej predpisan način, se ne morejo uvrstiti v natečaj.
VII.

Rok za oddajo prijavnice

Skupine spletno prijavnico izpolnijo in oddajo od 4. 2. 2019 do vključno s 4. 3. 2019.
VIII.

Potek natečaja

Na podlagi posnetkov bo 5-članska strokovna komisija izbrala 15 glasbenih skupin. Te bodo glasbene nastope izvajale na treh
predstavitvenih večerih, ki bodo meseca aprila 2019. Izbrane glasbene skupine bodo o terminih nastopov obveščene vsaj 15 dni

pred nastopom (na elektronski naslov, podan ob prijavi). Razpored skupin bo objavljen na spletnih straneh www.soum.si,
www.dostop.si in Facebook strani natečaja (www.facebook.com/sourock.natecaj).
Potek predstavitvenih večerov in finala:
Nastopi glasbenih skupin bodo potekali po dogovorjenem časovnem načrtu. Na vsakem predstavitvenem večeru bo nastopilo 5
skupin, vsaka bo imela 20 minut časa za nastop. Vsaj polovica pesmi, ki jih bo posamezna skupina izvajala, mora biti avtorskih.
Komisija, sestavljena iz priznanih glasbenih strokovnjakov, bo na podlagi nastopov sodelujočih glasbenih skupin izbrala 3 finaliste,
ki bodo razglašeni na zadnjem, tretjem predstavitvenem večeru. Izbrane skupine bodo nastopile na finalnem dogodku, ki bo
izveden v mesecu maju 2019.
Na predstavitvenih večerih bo potekalo tudi glasovanje obiskovalcev, ki bodo izbrali četrtega finalista. Skupina, ki bo prejela največ
glasov obiskovalcev, bo skupaj s finalisti po izboru komisije nastopila na finalni prireditvi.
Skupine, ki bodo nastopile na finalni prireditvi, bodo morale opraviti posebno nalogo (npr. priredba znane pesmi), ki jo bo komisija
določila vsaj 10 dni pred finalno prireditvijo. Vsaj polovica pesmi, ki jih posamezna skupina izvaja na finalni prireditvi, mora biti
avtorskih.
Skupina, ki prejme naziv "Bend Šourocka 2019" in ki jo na finalnem dogodku izbere komisija, predstavlja dobitnika glavne nagrade.
Nastopajoče glasbene skupine soglašajo, da so seznanjene, da se bodo dogodki fotografirali in snemali. Fotografije in posnetki
bodo uporabljeni za promocijo na socialnih omrežjih, spletni strani www.dostop.si in YouTube kanalu natečaja
(https://www.youtube.com/user/SourockNatecaj). Skupine s prijavo na razpis soglašajo, da izdajatelj razpisa prosto razpolaga s
fotografijami in posnetki, v katerih se skupine pojavljajo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in
pritožbe niso možni.

IX.

Nagrada

Skupina, ki prejme naziv "Bend Šourocka 2019" prejme glavno nagrado, ki zajema 1.000,00 € za storitev po lastni izbiri (skupina
lahko izbira med (a) studijskim snemanjem, b) nakupom glasbene opreme, c) nakupom promocijskega materiala), več koncertov
(Gora Rocka, Festival Lent (Mladinin Oder), Lampiončki, studio Glas podzemlja, ŠOUROCK '20, 5 klubskih koncertov), PR podporo
do konca leta 2019.
Potni stroški za nastope, ki jih skupina prejme kot nagrado, bodo povrnjeni.
Seznam nastopov se lahko tekom natečaja še spreminja in dopolnjuje.
Zaželeno je, da skupina deluje v okviru društva, kluba ali kakšne druge pravno organizacijske oblike delovanja in da prejemnik
glavne nagrade prevzame nagrado preko društva, kluba ali kako drugače, saj se v nasprotnem primeru od navedenega zneska
nagrade v skladu z slovensko zakonodajo obračuna dohodnina.

X.

Dodatne informacije

Za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s potekom natečaja »ŠOUROCK '19« se lahko obrnete na naslov Študentske
organizacije Univerze v Mariboru, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor, kontaktna oseba: Rebeka Kopčič na elektronski pošti:
rebeka.kopcic@soum.si ali vsak torek in četrtek med 10.00 in 12.00 uro na telefonski številki 02/228 56 00.

XI.

Varovanje osebnih podatkov

Študentska organizacija Univerze v Mariboru se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost.
Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679
(GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Uporabljamo jih
izključno za namene, navedene v namenu obdelave.
Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba natečaja
Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor.
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Igor Jesih, tel. št. 02 / 22 56 000 oz. info@soum.si
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev posameznika
Kategorije posameznikov: Sodelujoči v natečaju.
Vrste osebnih podatkov: Za pripravo in izvedbo natečaja obdelujemo ime, priimek in letnico rojstva
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo.
Rok hrambe: Podatke bomo obdelovali do konca izvedbe natečaja.

Vaše pravice
Študentska organizacija Univerze v Mariboru vam zagotavlja pravice v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in
ZVOP-1. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (info@soum.si). Več o
politiki zasebnosti, si lahko preberete na spletni strani www.soum.si.

