
Přihláška do soutěže „Moje Františkovy Lázně“ 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození ………………………………….....… 

Adresa trvalého bydliště ……………………………..…………………………………………………………………… 

Název práce ………………….………………………………….. 

Telefonický kontakt na zákonné zástupce …………………………………………………………............... 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Soutěžní kategorie: 

„Výtvarná soutěž“ 

 1. A kat. - jednotlivci MŠ a ZUŠ (3 – 5 let) 

 1. B kat. - skupinové práce MŠ a ZUŠ (3 – 5 let) 

 2. A kat. - jednotlivci 1. a 2. třídy ZŠ, ZUŠ, DDM (6 – 8 let) 

 2. B - skupinové práce 1. a 2. třídy ZŠ, ZUŠ, DDM (6 – 8 let) 
 
„Foto a video“ 

 1. Fotografie (9  – 13 let) 

 2. Fotografie (14 – 18 let)  

 3. Video (14 – 18 let)  
 

Důležitá upozornění: 
Vyhlašovatelem soutěže je Město Františkovy Lázně. Vyhlašovatel a spolupořadatelé soutěže (Destinační a 
informační agentura, ZUŠ Jára Cimrmana Františkovy Lázně) si vyhrazují právo k použití získaných prací pro 
nekomerční účely (uspořádání výstavy apod.) a k jejich reprodukci na internetu, sociálních sítích a v tisku. 

Zaslané práce, fotografie/spoty se musí tematicky shodovat se zadáním “Zajímavá místa a netradiční lokality ve 
Františkových Lázních”. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie/spoty s nevhodným nebo 
pobuřujícím obsahem a fotografie/spoty nesplňující tematické zadání.  

Na základě registrace do soutěže dochází ke zpracování zadaných osobních údajů soutěžících. Tyto údaje 
zpracováváme na základě veřejného zájmu správce, za účelem nutnosti zajištění všech náležitostí pro vyhlášení 
výsledků soutěže. Dané údaje budeme zpracovávat max. 2 roky po termínu vyhlášení výsledků soutěže a pouze 
pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou osobní údaje zlikvidovány. 
 
V případě sporu o autorství nebo jakéhokoliv porušení práv třetích osob v souvislosti s fotografií či komentářem 
přihlášených do soutěže, je vždy plně odpovědný účastník, který je povinen nést všechny následky včetně 
ekonomických takového porušení práv, a to i vůči pořadateli. 

Osobní údaje v podobě: jméno, příjmení, email a telefonní kontakt (dále jen „Údaje”) bude zpracovávat výhradně 
pořadatel soutěže. Tyto údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 
Sb., v platném znění jen pro potřeby pořádání této soutěže.  

Pořadatel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany účastníka soutěže. 

Práce zařazené do soutěže nebudou po jejím ukončení zasílány zpět jednotlivým autorům. 

 

Ve………………………………......................……… 

Dne……………………………...……                                                 ……………………………………..…………. 

                    podpis zákonného zástupce 


