
 

             
 
 

PRIJAVNICA NA LIKOVNI NATEČAJ »NAŠE PRAVICE« 
 

     
ŠOLA/DRUŠTVO: 

Naziv:  
 

Naslov: 

 
AVTOR: 

Ime in priimek: 
 
Starost in razred: 
 
Naslov dela in katero otrokovo pravico delo ponazarja (vpišite zap. številko iz razpisa): 
 
Podpis avtorja: 
 
Podpis starša/skrbnika: 
 

 
MENTOR:  

Ime in priimek:  
 
E-naslov:  
 
Podpis mentorja: 
 

      
 
Udeleženec natečaja s podpisom izrecno izjavlja: 

- da je izdelek, ki ga pošilja, izviren, je njegovo avtorsko delo in je edini in izključni avtor avtorskega dela, ki ni bilo 
še nikjer objavljeno, 

- da v zvezi z delom, ki ga pošilja, ne obstajajo kakršnekoli omejitve ali obveznosti udeleženca natečaja do tretje 
osebe, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo tega avtorskega dela, 

- da izdelek, ki ga pošilja, izroča Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki prispelih natečajnih del ne vrača, in  
- da Zvezi prijateljev mladine Slovenije dovoli uporabo izvirnikov prispelih natečajnih rešitev oziroma del, za 

morebitne razstave ali kasnejše objave v medijih ali strokovnih raziskavah; v primeru, da bo izdelek udeleženca 
uvrščen med najboljša likovna dela, pa tudi objavo izdelka v posebnem koledarju. 
 

V kolikor se naknadno ugotovi, da udeleženec natečaja ni avtor dela, ki ga pošilja, ali da obstajajo druge omejitve 
udeleženca natečaja, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo avtorskega dela, udeleženec natečaja Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki bi nastala v primeru spora z dejanskim avtorjem oziroma tretjo osebo, 
povezanega z avtorskimi in ostalimi pravicami.  
 
Udeleženci natečaja in njihovi zakoniti zastopniki, ki pošljejo dela, so s podpisom te prijavnice seznanjeni z zgoraj 
navedenimi razpisnimi pogoji in s tem, da Zveza prijateljev mladine Slovenije rešitve oz. dela in v tej prijavnici zaupane 
osebne podatke uporablja in obdeluje zgolj za potrebe tega natečaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi 
predpisi, ki urejajo to področje. Več o obdelavi osebnih podatkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije si lahko preberete 
na spletni strani: www.zpms.si. 

 

http://www.zpms.si/

