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PRIJAVNICA ZA PROGRAM IMPRO LIGA 2019/20: 
POSAMEZNIK_CA IMPROVIZATOR_KA 

 
Kot posameznik_ica improvizator_ka se prijavljam v program Impro liga v sezoni 
2019/20 in se vključujem na Impro liga draft za sestavo ekip Impro lige ali v sklop 
Impro pokal. 
	
Ime	in	priimek	improvizatorja_ke		 	
Telefon		 	
E-pošta		 	
Fakulteta	(če	sem	še	študent_ka)	 	
Prebivališče		 	
Datum	rojstva		 	
Impro	izkušnje	(ali	reference)	v	letih	ali	opisno		 	
V	programu	si	želim	sodelovati	tudi	v	drugi	vlogi:	
(če	bo	to	mogoče)	

Moderator_ka	 /	 sodnik_ca	 /	 tehnik_ca	 /	
informator_ka	 /	 fotograf_inja	 /	 glasbenik_ca	 /	
delegat_ka	/	video	/	drugo	

	
Z impro gledališčem imam vsaj 2 leti izkušenj: npr. zaključena ŠILA – Šolska impro liga, opravljeni dve leti impro 
tečaja, Improgojnica, idr. in star_a sem vsaj 19 let. 
 
Z oddajo prijavnice se strinjam in soglašam z naslednjim:  
- s pravili programa Impro liga (pravilnikom za sezono, etičnim kodeksom, načinom komunikcije, aktivnim sodelovanjem v 
programu in s svojo ekipo, spoštljivim odnosom do ostalih vključenih v program idr.), 
- s prijavo na Impro liga interno mejling listo za obveščanje in vključitev v FB grupo, 
- z zbiranjem in hrambo osebnih podatkov za namen delovanja programa in njegov arhiv*, 
- javno objavo imen sodelujočih, fotografij in video materiala ter spoštovanje avtorskih pravic, 
- da bom skrbel_a za dobro ime programa Impro liga in varstvo osebnih ali občutljivih podatkov ostalih sodelujočih. 
  
*V sklopu programa Impro liga bomo podatke hranili in rabili za delovanje programa vključno s promocijo, obveščanjem 
sodelujočih v programu in za prijavo na javne razpise. Osebne podatke kot so ime in priimek ter kontaktni podatki (tel, e-pošta) 
bomo zavoljo delovanja programa in povezovanja improvizatorjev_k delili med udeleženci_kami programa. Osebne podatke bomo 
varovali in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen za potrebe javnih razpisov. Impro liga je javni uprizoritveni program, 
zato so tudi osebe, ki v programu sodelujejo, javno izpostavljene s svojim imenom in podobo. 
Udeleženec_ka lahko zahteva od vodstva Impro lige izbris svojih osebnih podatkov iz evidenc programa, s tem pa izstopi iz 
programa in obveščanja o njem. Zahtevo o izbrisu iz programa Impro liga lahko udeleženec_ka sporoči na info@impro-liga.si.  
 
Kot improvizator_ka vključen_a v program Impro liga se zavezujem: 
· da bom o morebitnih predstavah in uporabi Improligaških disciplin izven programa Impro liga pred nastopom 

obvestil_a vodstvo Impro lige. Slednje bo proučilo primernost nastopa, določilo pogoje (uporaba imen, disciplin, 
pravilnika) in po potrebi odklonilo dovoljenje za nastop, 

· da bom pred kakršnimkoli pojavljanjem v medijih v povezavi z Impro ligo obvestil_a vodstvo Impro lige,   
· da bom po svojih najboljših močeh pomagal_a pri promociji (vsaj svojih) tekem/predstav Impro lige (spletno 

promoviranje dogodka, vabljenje facebook prijateljev, deljenje slik in informacij, razpoložljivost za fotografiranje, 
snemanje promo videov, povezave z mediji, idr.), 

· da bom vsaj enkrat v sezoni sodeloval_a pri plakatiranju, deljenju letakov in promocijskem nastopu (v kolikor bo to 
potrebno),  

· da bom predloge ali pritožbe predložil_a vodstvu Impro lige na email naslov: info@impro-liga.si, 
· da interne projektne mejling liste Impro lige ne bom izrabljal_a za lastno promocijo in/ali tržne dejavnosti brez 

predhodnega soglasja vodstva Impro lige.  
 
V kolikor improligaš_ica/pokalist_ka ne bo upošteval_a določil pristopne izjave ali pravilnika, lahko vodstvo programa 
Impro liga izloči posameznika_co ali celotno ekipo iz tekmovanja, prav tako pa se mu_ji odpovejo ugodnosti, ki jih je 
deležen_a znotraj Impro lige. 
 
Rok za prijavo improvizatorja_ke v program Impro liga v sezoni 2019/20 je TOR, 1. oktober 2019 do 
polnoči. Prijavnico je potrebno do tega datuma oddati po elektronski pošti na naslov: info@impro-liga.si. 
Prijavljeni_e improvizatorji_ke se bodo lahko povezali v ekipe za tekmovanje Impro liga (po izboru kapetanov_k) ali v 
sklop Impro pokal in sodelovali pri rednih in izrednih (npr. Medfakultetno impro prvenstvo, celovečerne predstave, 
idr.) dejavnostih programa Impro liga. 
 
Na podlagi seznama prijav posameznikov_ic improvizatorjev_k se bodo oblikovale ekipe za Impro liga tekmovanje in 
Impro liga pokal. Še nepovezani_e improvizatorji_ke se bodo predstavili_e Impro liga draftu v NED, 6.10. ob 19h. 
     Za Impro ligo: Mistral Majer in Tim Kern         


