PR
SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, tel.:02/50 20 27 04, 02/50 20 27 45,
www.soza.sk, e-mail: pr@soza.sk

ŽIADOSŤ

o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA
I.

Žiadateľ
Fyzická osoba (Vyplní len ten žiadateľ, ktorý sa uchádza o podporu ako Fyzická osoba):

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Bydlisko:
Korešpondenčná adresa:
Telefón/Mobil:

E-mail:

Právnická osoba (Vyplní len ten žiadateľ, ktorý sa uchádza o podporu ako Právnická osoba):
Obchodné meno/Názov:
Sídlo/Miesto podnikania:
ulica č.:

PSČ, obec:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:
Korešpondenčná adresa:
Telefón/Mobil:

II.

E-mail:

Účel poskytnutia finančného príspevku:

Krížikom žiadateľ vyznačí len jednu z možností poskytovania finančného príspevku.

CD/LP nosič
Digitálny hudobný nosič (napr. EP)
DVD nosič
Festival
Podujatie (koncert, workshop, seminár a i.)
Cyklus koncertov
Vydanie publikácie
Tvorba hudobného diela
Videoklip
Iné. Prosíme uviesť:

III.

Usporiadateľ/ objednávateľ projektu:

Uviesť iba v prípade, ak sa údaje odlišujú od údajov žiadateľa uvedených v bode č. 1.

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko:
Sídlo/Adresa:
IČO (v prípade právnickej osoby):
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IV.

Názov projektu (Max. 100 znakov):

V.

Termín realizácie:

Termín realizácie musí byť v súlade s časovým vymedzením uvedeným v grantovej výzve.

VI. Žánrová špecifikácia:

Uveďte prosím hudobný žáner, ktorého sa Váš projekt týka (napr. klasická hudba, folk, pop-rock a pod.) V prípade, že v rámci Vášho projektu budú prezentované rôzne druhy hudobných
žánrov, napíšte do kolónky - „rôzne“.

VII. Stručné zhrnutie projektu: (Max. 1 500 znakov)

VIII. Výška žiadaného príspevku:
				

Maximálna výška príspevku je stanovená sumou 3 000 €.

IX. Plánovaný rozpočet projektu:

V rozpočte prosíme uviesť špecifikáciu nákladov a ich odhadovanú výšku (napr. ubytovanie xx osôb vo výške xx €, cestovné pre xx osôb vo výške xx € a pod.). Max. 1 500 znakov.
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X.

Charakteristika žiadateľa:

Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov žiadateľa. Max 1 000 znakov.

XI. Charakteristika projektu:

Popis projektu / Popis tvorby: Stručná charakteristika projektu, cieľ, cieľová skupina, organizačné zabezpečenie a harmonogram, rozpočet a informácia o slovenských autoroch a interpretoch zapojených do projektu. (V prípade tvorby stručná charakteristika autora a jeho doterajšej tvorby; charakteristika tvorby, ktorá má byť príspevkom podporená; vydavateľa, ktorý dielo
vydá alebo výrobcu, ktorý záznam diela vyrobí.) Max. 3000 znakov.

XII. Prílohy

V prípade potreby môže žiadateľ priložiť ku žiadosti prílohy (napr. doplňujúce informácie o činnosti žiadateľa.) Prílohy nie sú povinné a je možné ich poslať iba v elektronickej
podobe.

Zoznam príloh:
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XIII. Záväzok žiadateľa
Žiadateľ sa zaväzuje umiestniť logo Sociálneho a kultúrneho fondu v súvislosti s informáciou o podpore SOZA na svojej webovej stránke
a predložiť ponuku na marketingovú spoluprácu so SOZA zameranú na šírenie dobrého mena autorov a poslania SOZA ako organizácie kolektívnej
správy.
Pozn.: krížikom označiť tie marketingové plnenia, ku ktorým sa chcete zaviazať. Na základe tohto označenia bude v prípade schválenia žiadosti vyplnená zmluva podľa predmetu
činnosti žiadateľa. Žiadateľ musí označiť minimálne dve marketingové plnenia.

Prezentácia SOZA ako partnera podujatia v rozhlasových alebo televíznych spotoch
Prezentácia SOZA v tlačových správach k podujatiu
Umiestnenie loga SKF vo všetkých tlačových a elektronických materiáloch o podujatí
Umiestnenie loga SKF do programového bulletinu, na vstupenky, plagáty, resp. iné promo materiály k podujatiu
Umiestnenie bannerov a/alebo roll-upov SOZA priamo na podujatí na viditeľnom mieste
Umiestnenie loga SKF v súvislosti s informáciou o podpore SOZA vo videoklipe
Umiestnenie loga SKF v súvislosti s informáciou o podpore SOZA na CD / LP/ DVD
Umiestnenie loga SKF v súvislosti s informáciou o podpore SOZA v knižnej publikácii
Umiestnenie loga SKF v súvislosti s informáciou o podpore SOZA na webovej stránke žiadateľa o príspevok
Umiestnenie loga SKF v súvislosti s informáciou o podpore SOZA a označenie SOZA na sociálnych sieťach žiadateľa (Face
book a Instagram)
Iná forma prezentácie (prosíme uviesť):
Detaily marketingového plnenia budú konkretizované v Dohode o spolupráci so SOZA.

XIV. Vyhlásenie o splnení informačnej povinnosti SOZA voči dotknutej osobe:
Žiadateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že bol SOZA oboznámený s informáciami podľa čl. 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie podľa predchádzajúcej vety sú pre žiadateľa prístupné na webovom sídle www.soza.sk

Za Používateľa:
V
Meno, priezvisko:
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