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Splošni pogoji poslovanja Europa Cantat Festivala 2021 

1. SPLOŠNO  

Ti splošni pogoji in določila veljajo za projekt Europa Cantat Festival 2021. Festival bo potekal v 

slovenskem glavnem mestu Ljubljana od 16. do 25. julija 2021. 

Organizatorja festivala sta JSKD (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti) in ECA-EC 

(Evropska zborovska zveza – Europa Cantat).  

2. PLAČILA IN PRAVILNIK O ODPOVEDI 

Plačila 

Cena udeležbe je odvisna od izbire festivalskega paketa (cel ali polovičen), države stalnega bivališča, 
starosti (do ali nad 27 let) in članstva v Evropski zborovski zvezi (ECA-EC).  

Plačilo za udeležbo na festivalu je sestavljeno iz dveh delov: kotizacije (prvi del plačila) in festivalske 

vstopnice (drugi del plačila). Skupne cene so javno objavljene. 

Prvi del plačila za udeležbo (kotizacija) znaša 60,00 evrov (z DDV) na osebo in je enak za vse udeležence 
festivala. Prvi del plačila pomeni potrditev registracije in ga je potrebno plačati pred končnim rokom za 
prijave (do 15. februarja 2021). Tega zneska se ne vrača (za izjeme glejte Odpoved zaradi višje sile ali 
COVID-19). 

Drugi del plačila za udeležbo (festivalska vstopnica) je odvisen od izbire festivalskega paketa (cel ali 

polovičen), države stalnega bivališča, starosti (do ali nad 27 let) in članstva v Evropski zborovski zvezi 
(ECA-EC).  Plačati ga je potrebno do 15. maja 2021. Če udeleženec/skupina/zbor ne poravna drugega 

dela plačila do 15. 5. 2021, velja, da je registracija razveljavljena. 

Za dan plačila velja tisti dan, na katerega udeleženec/skupina/zbor nakaže plačilo na transakcijski račun 
organizatorja. Rezervacija je potrjena, ko organizator prejme kotizacijo na svoj račun. 
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Udeleženec/skupina/zbor lahko plača z negotovinskim plačilom (neposredno bančno nakazilo, PayPal ali 
kreditna kartica). Administrativni stroški znašajo 2,5 %. 

Vsi udeleženci morajo urediti svoj članski status pri ECA-EC do prijave na festival, v nasprotnem primeru 

ne morejo uveljavljati znižanega plačila. JSKD je uredil članske ugodnosti za vse člane pevskih zborov, ki 

imajo prebivališče v Sloveniji. 

Pravilnik o odpovedi 

Znesek vračila vplačanega plačila ob odpovedi s strani udeleženca (za izjeme glejte v nadaljevanju: 

Odpoved zaradi višje sile ali COVID-19) je odvisen od tega, koliko časa je ostalo do začetka festivala 
Europa Cantat Festival 2021, in sicer: 

– odpoved pred 15. majem 2021 – 100% vračilo drugega dela plačila (festivalska vstopnica). 

Pogoji odpovedi veljajo v vseh primerih, ne glede na razloge za odpoved (za izjeme glejte v 

nadaljevanju: Odpoved zaradi višje sile ali COVID-19).  

– odpoved po 15. maju 2021 – brez vračila. Pogoji odpovedi veljajo v vseh primerih, ne glede 

na razloge za odpoved (za izjeme glejte v nadaljevanju: Odpoved zaradi višje sile ali COVID-

19). Priporočamo, da sklenete potovalno zavarovanje za kritje v primeru bolezni itd.; 

– neudeležba brez obvestila – brez vračila. 

Odpoved zaradi višje sile ali COVID-19 

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi festivala zaradi izrednih okoliščin višje sile, če se pred 
izvajanjem programa ali med njim zgodijo taki dogodki, ki jih ni bilo mogoče predvideti, odpraviti ali se 
jim izogniti, organizator pa zaradi takih okoliščin upravičeno ne more izvesti programa. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za spremembe programa, ki se zgodijo zaradi pojava 
kakršne koli višje sile pred in med trajanjem festivala. V takih primerih lahko udeležencem ponudi 
prilagojene vsebine glede na razpoložljive možnosti. 
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Če mora organizator odpovedati festival (vključno zaradi razlogov, povezanih s COVID-19), so udeleženci 
upravičeni do vračila plačila (kotizacije in festivalske vstopnice), vendar se od tega zneska odšteje 
20,00 evrov za kritje administrativnih stroškov na osebo. Organizator ni odgovoren za potovalne in 

namestitvene stroške udeležencev. Udeležencem priporočamo, da svoje potovanje zavarujejo pri 
zavarovalnici. Organizator ni odgovoren za zamude letal, plovil ali vlakov, prav tako ni odgovoren za 

nobene spremembe programa, ki bi se zgodile zaradi takih zamud. 

COVID 19 

Če morajo udeleženci odpovedati svojo udeležbo zaradi razlogov, ki so povezani s COVID-19 in so 

navedeni v nadaljevanju, so udeleženci upravičeni do vračila plačila (kotizacije in festivalske vstopnice), 
vendar se od tega zneska odšteje 20,00 evrov za kritje administrativnih stroškov na osebo, če: 

– udeleženci prihajajo iz države, ki jo slovenska vlada obravnava kot tvegano državo, zato ne 
morejo potovati oziroma bi bili prisiljeni ostati v karanteni, potem ko bi vstopili v državo; 

– vlada države, v kateri imajo udeleženci stalno prebivališče, obravnava Slovenijo kot 
tvegano državo, zato bi morali udeleženci ostati v karanteni, potem ko bi se vrnili iz 
Slovenije; 

– letalo ali avtobus ali vlak je bil odpovedan zaradi COVID-19. 

V naštetih primerih morajo udeleženci predložiti dokaz (natisnjene uradne sezname tveganih držav z 
navedbo datumov, dokazilo o odpovedi potovanja z navedbo razloga). 

3. IZJAVA O FOTOGRAFIRANJU, SNEMANJU IN JAVNEM PREDVAJANJU 

Z registracijo na festivalu EUROPA CANTAT FESTIVAL 2021 udeleženci dajo svojo privolitev, da se jih sme 
fotografirati, ustvarjati zvočne in video posnetke dogodkov in dejavnosti, povezanih s festivalom, ter jih 
uporabljati tako, kot določa naslednji odstavek. Vsi, ki registrirajo skupino ali zbor, morajo poskrbeti, da 
so vsi udeleženci registrirane skupine/zbora dali svojo pisno privolitev prijavitelju skupine/zbora.  

Registracija velja za elektronski podpis Izjave o odgovornosti, s katero udeleženci dovolijo 
organizatorjema (JSKD in ECA-EC), da ustvarita, shranita, obdelujeta in uporabljata vse fotografije ter 

zvočne in video posnetke udeležencev, navedenih na prijavnem obrazcu. Organizator sme uporabljati te 
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fotografije, zvočne in video posnetke pri svoji komunikaciji (v elektronski in tiskani obliki), na svojih 

spletnih mestih, na svojih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn ali 
Snapchat) in drugih družbenih medijih, vse z namenom promovirati in dokumentirati Europa Cantat 

Festival 2021 in promovirati prihodnje festivale. 

 Udeleženci se z registracijo na festivalu strinjajo, da smejo organizatorji ali tretje osebe, ki so jih 
pooblastili organizatorji, snemati/fotografirati vse nastope v živo med festivalom ter ustvarjati kopije in 
razdeljevati kopije takih posnetkov oziroma jih javno predvajati, oddajati in jih dajati na razpolago 

javnosti na kakršen koli drug način med dogodkom v živo ali po njem. 

Udeleženci se strinjajo z zvočno in vizualno priredbo posnetkov ali fotografij, ki je morda nujna zaradi 
splošnih ali posebnih tehničnih zahtev oziroma se zahteva med procesom sinhronizacije ali 
postprodukcije ter je običajna pri javnem predvajanju ali zvočni in vizualni produkciji. 

Udeleženci ne morejo zahtevati nobenega plačila ali licenčnine kot nadomestila za predvideno uporabo 

posnetkov ali fotografij, ki jih posnamejo organizatorji ali tretja oseba, ki so jo ali jo bodo pooblastili 

organizatorji za ustvarjanje ali uporabo takih posnetkov in fotografij.  

 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Organizatorji bodo uporabljali in shranjevali osebne podatke udeležencev skladno s pravili o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih upoštevajo organizatorji, kot določa Direktiva 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 

JSKD in ECA-EC obdelujeta osebne podatke zlasti za namen sklenitve pogodbe ali izpolnjevanja 

pogodbenih določil, vendar jih lahko obdelujeta tudi za neposredno trženje in obveščanje o dogodkih, ki 
jih organizirata JSKD in/ali ECA-EC, ter za statistično obdelavo. Podatki se ne prenašajo tretjim osebam, 
če za to ni pravne podlage v zakonodaji. Privolitev, ki jo da udeleženec za obdelavo podatkov, je mogoče 
kadar koli spremeniti ali v celoti preklicati. 

Zahteve v zvezi s pravicami udeleženca, povezanimi z varnostjo in prostim pretokom osebnih podatkov, 
se pošljejo na e-poštni naslov gdpr@ecljubljana2021.si  ali po redni pošti na poštni naslov JSKD, 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
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