PŘÍLOHA Č. 1
PŘIHLÁŠKA A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Soutěž o návrh Jednotné vizuální identity (JVI) pro Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých
aktivit (dále jen vyhlašovatel)

Účastník soutěže (nehodící se škrtněte) je:
Fyzická osoba (FO)
Kolektiv autorů (KA, kolektiv fyzických osob)
Právnická osoba (PO)
Název studia (PO):
..........................................................................................................................
Jméno a příjmení (u FO / u PO a KA jméno a příjmení zastupující osoby):
..........................................................................................................................
Jména dalších autorů (u KA):
..........................................................................................................................
IČ: ...................................................................
Adresa/sídlo: ............................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................

Účastník soutěže svým podpisem na přihlášce dává souhlas s tím, že:
1. se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Seznámil se zněním
smlouvy o dílo a licence,
2. odeslal pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastních tvůrčích činností, když při

jeho zhotovení se zdržel jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných
práv ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisu. Přihlášením
soutěžní práce účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením
a užitím díla, kromě použití cizího písma v návrhu, které je povoleno za podmínky uvedení autora
písma a informace o podmínkách licence a jeho použití, soutěžní prací a že k ní v době odeslání
přihlášky nikdo jiný nemá žádná práva. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá soutěžící
za veškerou újmu, která by tím vyhlašovateli vznikla,
3. souhlasí, že zaslaný soutěžní návrh a jméno autora mohou být vyhlašovatelem bez nároku na

odměnu užívány odpovídajícími způsoby k účelům výstavním, zpravodajským, archivním,
propagačním a marketingovým pro všechny státy světa, bez časového omezení, zejména může být
uveřejněn na webových stránkách a na facebookovém profilu vyhlašovatele, a že jí vyhlašovatel
může postoupit ke stejným účelům a ve stejném rozsahu práv třetí osobě a že může být touto třetí
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osobou takto použit. O tomto postoupení třetí osobě bude vyhlašovatel účastníka bez zbytečného
prodlení informovat,
4. ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, organizátora, členové hodnotící komise a

osoby jim blízké,
5. odpovídá za čas podání soutěžního návrhu. Za čas podání se považuje jeho fyzické převzetí
oprávněnou osobou. Pozdní doručení je důvodem k vyřazení ze soutěže,
6. vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou účastníkovi, včetně jeho
prodlení při výkonu jeho práv, která mu ze soutěže plynou, a není jakkoliv povinen ji účastníkovi
nahradit či odčinit v případě, že bude způsobena tím, že nebylo možné účastníka soutěže úspěšně
kontaktovat na e-mailové adrese a/nebo mobilním telefonu uvedeném v přihlášce, zejména pro
nesprávnost či nefunkčnost takové e-mailové adresy a /nebo telefonního čísla. Účastník bere na
vědomí, že nevykoná-li včas a řádně právo, které mu plyne z těchto podmínek, toto právo zaniká,
nebude-li mu vyhlašovatelem opětovně přiznáno,
7. účastí v soutěží účastník prohlašuje, že se seznámil se „Zásadami o zpracování osobních údajů“,
které jsou dostupné jako samostatný dokument na internetových stránkách vyhlašovatele
https://www.impulshk.cz/gdpr.html,
8. náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící,
9. soutěžní práce se soutěžícím nevracejí.

V ……….……….……….………...........
Dne ………..……….……….……….....
Jméno a příjmení oprávněné osoby:
………………….……….……….………
Podpis ……………………….………....

V Hradci Králové dne 12. března 2019
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