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PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  

NA FOTOGRAFICKÝ A MALIARSKY PLENÉR V RÁMCI MIKROPROJEKTU „Ochrana 

i rozvoj prírodných a krajinárskych hodnôt pohraničia” 

OSOBNÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKA 

priezvisko 
 

 

meno 
 

 

bydlisko 
 

 

vek 
 

 

tel. číslo 
 

 

e-mail 
 

 

korešpondenčná adresa 
 

 

PRE ÚČASTNÍKA DO 18. ROKU VEKU 

meno a priezvisko rodiča/právneho 

opatrovníka 
 

 

adresa rodiča/právneho opatrovníka  
 

 

telefónne číslo rodiča/právneho 

opatrovníka 
 

 

PRE POSTIHNUTÉ OSOBY  
Žiadame osoby s rôznou mierou 

handicapu, aby uviedli nutné potrebné 

pomôcky na uľahčenie, ktoré by sme 

mohli zaistiť, ako ak prosíme o 

informáciu, či bude potrebný opatrovník 

 

KATEGÓRIA PLENÉRU⃰   

fotografický  

maliarsky  

 MALIARSKA⃰ TECHNIKA týka sa iba maliarov 

olejové farby  

akrylové farby  

tempery  

iné  

DIETNÉ STRAVOVANIE* 

vegetariánske jedlá áno  nie  

⃰označte x vhodné 
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VYHLÁSENIA 

Zoznámil(a) som sa s Poriadkom náboru a účasti vo fotografickom a maliarskom plenéri v 

rámci mikroprojektu „Ochrana i rozvoj prírodných a krajinárskych hodnôt pohraničia” a 

zaväzujem sa k účasti v plenéri podľa podmienok uvedených v tomto Poriadku. 

Splňujem kvalifikačné kritériá uvedené v Poriadku, ktoré ma oprávňujú k účasti v tomto 

projektu. 

Zaväzujem sa k aktívnej účasti v plenéri, k bezplatnému odovzdaniu prác a k udelení súhlasu 

so zverejnením a rozširovaním vykonaných maliarskych prác a fotografií pre potreby 

realizácie projektu, udelení súhlasu s publikáciou podoby pre potreby propagácia a realizácie 

projektu, k vyplnení ankiet a dotazníkov týkajúcich sa plenéru, neodkladnému informovaniu 

koordinátora projektu o prekážkach znemožňujúcich účasť v plenéri. 

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi osobných 

údajov, ktorým je starosta mesta Przeworska so sídlom Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk 

na účely realizácie mikroprojektu „Ochrana a rozvoj prírodných a krajinárskych hodnôt 

pohraničia”. 

Osobné údaje uvádzam dobrovoľne a vyhlasujem, že sú pravdivé. 

Zoznámil(a) som sa s obsahom informačnej doložky vrátane informácie o účelu a 

spôsoboch spracúvania osobných údajov a prístupu k obsahu svojich osobných údajov a o 

práve na ich opravu.  

 

Dátum: ………………… 

…………………………………………… 

(čitateľný podpis účastníka) 

Udeľujem súhlas s účasťou v plenéri: 
(pre osoby do 18. roku veku) 

 

Dátum: ………………… 

 

………………………………………………. 

(čitateľný podpis rodiča/právneho opatrovníka) 

 

 


