Souhlas s užitím jména soutěžícího v mediích, pořízením a použitím fotografické, audio nebo video
dokumentace (dále jen „dokumentace“) soutěžícího:

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže „GENERACE 00“ na téma „TOTALITNÍ STÁT“
pořádané spolkem Generace 00 z.s., se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, PSČ: 110 00 Praha 11 (dále
jen „Pořadatel“) je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno, příjmení, název školy, město v
médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží
a její propagací (zejména zveřejnění jména výherce v souvislosti s čerpáním výhry).
Soutěžící dále uděluje Pořadateli Soutěže v souladu s §84, §85 a §87 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v aktuálním znění, výslovný souhlas s pořízením a následným využitím veškeré jeho dokumentace,
ať už v její hmotné či digitalizované (nehmotné) podobě, která bude pořízena v průběhu Soutěže, především
pak v průběhu tiskové konference, která proběhne v prostorách muzea za účelem vyhlášení výsledků
Soutěže pořádané při vernisáži krátkodobé výstavy vítězného Projektu. Tento souhlas je soutěžícím
poskytován za účelem vlastní propagace Pořadatele v souvislosti s pořádáním Soutěže, zejména ke
zveřejnění dokumentace na webových stránkách Pořadatele www.generace00.cz, dále také ke zveřejnění
na veřejných profilech Pořadatele na sociálních sítích Facebook, Instagram či jiných komunikačních
kanálech a za účelem případné další prezentace Pořadatele v médiích, jak vtištěné, tak v elektronické
podobě. Soutěžící uděluje Pořadateli tento souhlas bez množstevního a územního omezení, a to po dobu,
která skončí uplynutím 5 let od ukončení Soutěže. Tím není dotčeno právo soutěžícího tento souhlas kdykoli
odvolat.

Já, …………………….….., soutěžící, který se účastní Projektu „GENERACE 00” na téma „TOTALITNÍ STÁT“
tímto prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím, souhlasím s užitím mé dokumentace ve smyslu
výše uvedeném a tento svůj souhlas stvrzuji svým podpisem dobrovolně.
V ……………………….…., dne …………..….…
……..…..…………………..
podpis

+
V případě, že soutěžící, jehoždokumentace je pořizována, nedosáhl věku 18-ti let, nebo není právně
způsobilý k podpisu tohoto souhlasu, podepíše souhlas jeho oprávněný zástupce.

Jméno a příjmení oprávněného (zákonného) zástupce: ………………………………………………….
bytem: …………………………………………………………………………………………………………..
V ……………………………, dne ………………………………….

Podpis oprávněného zástupce: ………………………………….

