
PŘIHLÁŠKA
a čestné prohlášení 
Soutěž na nový vizuální styl města Liberec

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

AUTOR (fyzická osoba)

1. Se seznámil a souhlasí s těmito soutěžními pravidly.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnoticí komise a osoby jim blízké.

3. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění a zákon číslo 340/2015 Sb., o registru smluv).

4. Odpovídá za čas podání soutěžního návrhu. Za čas podání se považuje jeho fyzické převzetí oprávněnou osobou. 
Pozdní doručení je důvodem k vyřazení ze soutěže.

5. Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.

6. Soutěžní práce se soutěžícím nevracejí.

Soutěžící svým podpisem na přihlášce a účastí v soutěži dává souhlas, že:

Příloha č. 1

1/2

V Dne

Jméno a přijmení oprávněné osoby:

Podpis



PŘIHLÁŠKA
a čestné prohlášení 
Soutěž na nový vizuální styl města Liberec

1. Se seznámil a souhlasí s těmito soutěžními pravidly.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnoticí komise a osoby jim blízké.

3. Rovněž tím udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění a zákon číslo 340/2015 Sb., o registru smluv).

4. Odpovídá za čas podání soutěžního návrhu. Za čas podání se považuje jeho fyzické převzetí oprávněnou osobou. 
Pozdní doručení je důvodem k vyřazení ze soutěže.

5. Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.

6. Soutěžní práce se soutěžícím nevracejí.

Soutěžící svým podpisem na přihlášce a účastí v soutěži dává souhlas, že:

Příloha č. 1
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V Dne

Jméno a přijmení oprávněné osoby:

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

AUTORSKÝ KOLEKTIV (právnická osoba)

Název:

IČ:

Statutární zástupce:

Podpis


