
 

 
Průvodní list výtvarného díla do  
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE s Mumrajem a Divadlem 
 
zakroužkujte kategorii: 
- Dobrodružství naší rodiny pro děti 3-6 let 
- Dobrodružství naší rodiny pro děti 7-10 let 
- Moje sny a přání pro všechny 11-15 let  
- Moje sny a přání pro všechny 16-99 let 
 
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………. 

věk: ……………………………………………………………………………. 

kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………. 

kontaktní e-mail: ……………………………………………………………………………. 

u účastníků do 18 let jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………. 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů:  
Souhlasím se zpracováním a uchováním svých osobních údajů (osobních údajů svého dítěte) v 
rozsahu nezbytně nutném pro účely soutěže, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností 
plynoucích z organizace soutěže. Souhlasy a osobní údaje budou uchovávány odděleně od 
soutěžních obrázků po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z organizace soutěže, 
nejvýše po dobu 60 dnů od vyhlášení vítězů soutěže. Stejně tak i osobní údaje, které budou nedílnou 
součástí díla (na rubové straně), budou uchovávány nejvýše po dobu 60 dnů od vyhlášení vítězů 
soutěže. Poté budou tyto osobní údaje upraveny tak, aby nebyly čitelné, nebo bude originál díla 
zničen. 
 
podpis (u účastníků do 18 let podpis zákonného zástupce): ............................................................. 
Svým podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů JE podmínkou pro zařazení do soutěže. 
 
Souhlas s užitím díla: 
Souhlasím s tím, aby dílo mé či mého dítěte organizátor a spoluorganizátor soutěže mohli užít pro své 
propagační účely, tedy je využívat na svých webových stránkách, facebookovém profilu, letácích, 
výroční zprávě, v tištěných médiích apod. Tím se rozumí především oprávnění dílo rozmnožovat, 
rozšiřovat či vystavovat v původní či pozměněné podobě nebo ve spojení s jinými díly bez územního a 
časového omezení bez náhrady na odměnu.  
 
podpis (u účastníků do 18 let podpis zákonného zástupce):  ............................................................ 
Svým podpisem souhlasíte s užitím díla. Souhlas s užitím díla NENÍ podmínkou pro zařazení do 
soutěže.  
 
Kontaktní osoba: 
Lenka Frišová, lenka.frisova@domumraje.cz, 775 720 556 
Rodinné a komunitní centrum Mumraj, Mumraj z.s., Mezilesí 2058/6, Praha - Horní počernice, 193 00 
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