PŘIHLÁŠKA K REALIZACI
VLASTNÍCH AKTIVIT

31. ročník festivalu Jičín - město pohádky ® 7. – 11. 9. 2022

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Název školy / sdružení:
Ulice:

č. p.:

Město:

PSČ:

Ředitel / jednatel:
E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba (doprovod):
E-mail:

Telefon:

Název aktivity:

Stručný obsah či popis
aktivity:
Jak se propojuje
s tématem festivalu:
Druh aktivity:
(dílny, hry, soutěže,…)

Jaké věkové kategorii je
aktivita určena:
(je potřeba doprovod?)

Počet realizátorů a věk:

Dny aktivity:

(označte křížkem)

Počet doprovodu:

ČTVRTEK 8. 9.

PÁTEK 9. 9.

(8:30 – 17:00)

Délka aktivity:
Počet lavic:
Potřebuji půjčit

Technické požadavky:

SOBOTA 10. 9.

(8:30 – 17:00)

(8:30 – 17:00)

Kolik aktivita pojme dětí:
Počet židlí:

Potřebuji půjčit

Prostorové požadavky:

(materiálové potřeby, nástroje, ad.)

Povinné přílohy:

3 - 5ks fotografií (pořadatel může použít k propagaci akce)

Doporučené přílohy:

Videozáznam (pro interní použití)

NEDĚLE 11. 9.
(9:00 – 12:00)

Dne:

V:

Zpracoval/a:

Uzávěrka přihlášek: 10. června 2022!

O zařazení do programu Vás budeme informovat do konce měsíce června.
Prosíme o vyplnění všech kolonek! Přihlášky bez povinných příloh nemusí být zařazené do výběru!
Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail:

prihlasky@pohadka.cz

Zaslaním přihlášky a podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).
Jičín - město pohádky, IČ: 150 56 627, Denisova 400, PSČ 506 01, jakožto správce osobních údajů (dále
jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27.4.2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů
souvisejících s jejich zpracováním
Osobní údaje zpracováváme v rámci:
Uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí prodejního místa, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
pro tyto účely: poskytnutí prodejního místa tržišti festivalu Jičín – město pohádky v tomto rozsahu: jméno a
příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa;
Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme
od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu.
Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a nebudou poskytovány jiným osobám.
Osobní údaje nebudou poskytovány do třetích zemí.
Informace o právech subjektu údajů:
Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
Právo na výmaz údajů po ukončení smluvního vztahu
Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému
orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

