
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE 

Soutěžící – AUTOR (fyzická osoba)*: 

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

*(případného spoluautora uveďte v příloze) 

Kontaktní adresa: ……………………………………....………… PSČ ………..............………. 

Kontaktní telefon: ...........................................................……..……......…..……………………... 

Kontaktní e-mail: ……………………………............................................................................... 

 

Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální návrh a k přihlášce přikládám …....…. ks soutěžních 

návrhů na …....… ks panelů, označených na rubu …….......……….., dle seznamu uvedeného 

v příloze a …......…. ks CD/DVD, příp. jiného nosiče. 

 

Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas: 

s bezúplatným vystavením svého soutěžního díla i s jeho publikováním pro účely propagace 

soutěže na náklady vyhlašovatele, se zveřejněním svých údajů, případně smluvních podmínek 

v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

 

V …………………....…….. dne …….............……. 2015 

 

……………………………………………………………  ........………........................ 

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkovým písmem)  Podpis 

 

 

 

 

 

 

 



VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE 

Soutěžící – AUTORSKÝ KOLEKTIV (právnická osoba): 

Název (firma): ……………………………………………………………….............…………….. 

Statutární zástupce : …………………………………………………….........………………………. 

Sídlo: ………………………….......……………………. PSČ ………….........…………. 

Identifikační číslo: ………………...………..…… DIČ: ……....………………………………… 

Kontaktní osoba: ……………………………………………..……………………………………… 

Kontaktní telefon: ……………………………………………………………………………………… 

Kontaktní e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

 

Jménem …………..................................................………. (název právnické osoby) prohlašuji, 

že přihlašuji návrh autorského kolektivu a k přihlášce přikládám …...…. ks soutěžních návrhů 

na .....…… ks panelů, označených na rubu ……...……….., dle seznamu uvedeného v příloze 

a …...…. ks CD/DVD, příp. jiného nosiče. 

 

Prohlašuji, že k přihlášenému autorskému dílu má ………….........................…………. (název 

právnické osoby) příslušná oprávnění dle autorského zákona. 

 

Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas: 

s bezúplatným vystavením svého soutěžního díla i s jeho publikováním pro účely propagace 

soutěže na náklady vyhlašovatele, se zveřejněním údajů o firmě, případně smluvních 

podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

 

V ……............………………….. dne ………........…. 2015 

…………………………………………………………………  ….............................……….. 

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkovým písmem)  Podpis 


