JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU ZA PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA
NA TEKMOVANJU EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2013
Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj)
oddaj
objavlja javni razpis za izbor predstavnika RTV Slovenija na tekmovanju Evrovizijski mladi
plesalci 2013.
POGOJI

1. STAROSTNE KATEGORIJE
K izboru lahko pristopijo tekmovalci
ekmovalci rojeni med letoma 1992 in 1997,, ki bodo
bo
v letu 2013
stari od 16 do 21 let.
2. NASTOPAJOČI
Na tekmovanju lahko sodelujejo plesalci vseh plesnih zvrsti.
3. PROPOZICIJE
Tekmovalci se morajo prestaviti z eno solistično točko, ki je lahko dolga največ 1 minuto in
30 sekund. Izbor glasbe in stila plesa je brez omejitev.

4. POGOJI UDELEŽBE
Izbora se lahko udeležijo vsi mladi plesalci,, ki so državljani Republike Slovenije.
5. PRIJAVA NA TEKMOVANJE
Prijava mora vsebovati:
 izpolnjeno prijavnico na originalnem obrazcu, ki je objavljen na www.rtvslo.si/razpisi
 kopijo rojstnega lista ali kopijo vel
veljavnega osebnega dokumenta
 DVD na katerem je posnetek plesa prijavljenega tekmovalca
 tri slike v visoki resoluciji (v elektronski obliki)
 CD z glasbo. Posnetek
osnetek je potrebno poslati na CD plošči, na CD
CD-ju
ju mora biti napisano ime
tekmovalca.. Glasba mora biti opremljena s podatki o avtorju in izvajalcih glasbe. Posnetki
morajo biti kakovostni (brez šumov, hreščanja, topotanj)
topotanj),, posnetek mora biti v wav formatu.
Tonski
onski posnetki, ki ne bodo ustrezali opisanim kriterijem kakovosti, bodo izločeni.
izločeni V avtorsko
zaščiteno
o glasbeno delo se brez ureditve avtorizacije ne sme posegati
 življenjepis, v katerem plesalec predstavi svoje dosedanje šolanje, tekmovalne in
koncertne uspehe
 naslov in telefonsko številko kontaktne osebe

Prijave se pošljejo na naslov:
RTV Slovenija - Televizija Slovenija
Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj
za javni razpis »EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2013«
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana
Rok za prijavo je 28. januar 2013.
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na zgoraj navedeni naslov in z vsemi
zahtevanimi prilogami prispele s poštnim žigom vložišča RTV Slovenija, vključno z datumom
žiga 28. januar 2013. Nepopolne in prepozno prispele prijave bodo zavržene.
6. IZBOR TEKMOVALCEV
Število tekmovalcev je omejeno. Ob morebitnem prevelikem številu prijav bo odločitev o
izbranih udeležencih opravila žirija tekmovanja na podlagi priloženih video (DVD) posnetkov.
Izbrani tekmovalci bodo o sodelovanju obveščeni 5.2. 2013.

7. POTEK TEKMOVANJA
Izbor predstavnika RTV Slovenija za tekmovanje EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2013
bo 13. februarja 2013 v Studiu 1 Televizije Slovenija. Televizija Slovenija bo tekmovanje
posnela in predvajala v svojih programih.
Natančen razpored nastopajočih bo pripravljen po 5. februarju 2013.

8. NAGRADA
Izbran bo en plesalec, ki ga bo Televizija Slovenija prijavila na tekmovanje EVROVIZIJSKI
MLADI PLESALCI 2013, ki bo od 7. do 14. junija v Baltiški državni operni hiši v Gdansku
na Poljskem.
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