
Účastník soutěže Po stopách Boženy Němcové doručením výtvarného díla nebo fotografie (autorské dílo) uděluje souhlas s užitím 

svého díla Muzeem Boženy Němcové v České Skalici, které je organizační součástí Města Česká Skalice, se sídlem třída T.G.Masaryka 

80, 552 03 Česká Skalice, IČ: 00272591, a to pro marketingové účely spojené s propagací Muzea Boženy Němcové, jeho činnosti 

a sbírek, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. 

autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. 

Dále účastník závazně prohlašuje, že autorské dílo je jeho dílem. 

Výše uvedený souhlas se uděluje ke zveřejnění díla také na webových stránkách a dalších kanálech ve správě Muzea Boženy Němcové 

v České Skalici. V případě další potřeby užití takového díla v jiných médiích bude rozsah takového užití předem zaslán účastníkovi 

k odsouhlasení.

Po stopách Boženy Němcové 

přihláška

jméno účastníka (autora)

rok narození

kontakt (telefon, email nebo 

adresa)

popis místa (adresa, slovní 

popis nebo souřadnice GPS)

stručný popis spojení místa 

s osobou nebo dílem Boženy 
Němcové

datum pořízení fotografie

kategorie 
(datum rozhodující  pro zařazení do 

kategorie je 31. 12.)

výtvarná do 12 let

výtvarná 13–20 let

fotografická 13–20 let

fotografická od 21 let

podpis


Účastník soutěže Po stopách Boženy Němcové doručením výtvarného díla nebo fotografie (autorské dílo) uděluje souhlas s užitím svého díla Muzeem Boženy Němcové v České Skalici, které je organizační součástí Města Česká Skalice, se sídlem třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ: 00272591, a to pro marketingové účely spojené s propagací Muzea Boženy Němcové, jeho činnosti a sbírek, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování.
Dále účastník závazně prohlašuje, že autorské dílo je jeho dílem.
Výše uvedený souhlas se uděluje ke zveřejnění díla také na webových stránkách a dalších kanálech ve správě Muzea Boženy Němcové v České Skalici. V případě další potřeby užití takového díla v jiných médiích bude rozsah takového užití předem zaslán účastníkovi k odsouhlasení.
Po stopách Boženy Němcové
přihláška
kategorie(datum rozhodující  pro zařazení do kategorie je 31. 12.)
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