
 

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

 
Název školy / sdružení:  

 
 

Ulice:  
 

č. p.:  

Město:  
 

PSČ:  

Ředitel / jednatel:  
 

E-mail:  
 

Telefon:  

Kontaktní osoba:  
 

E-mail:  
 

Telefon:  

Doprovod:  
 

E-mail:  
 

Telefon:  

 
Druh vystoupení: 
(označte křížkem) HUDBA/ZPĚV  DRAMATIZACE  TANEC  Jiné: 

 
 

 

Název vystoupení:  
 

Počet účinkujících:  
 

Počet doprovodu:  

 
Délka vystoupení:  

 
minut Čas na demontáž:  minut 

Délka zvukové a technické přípravy:  
 

minut 

 
Popis vystoupení: 
 
(stručný popis vystoupení) 

 
 
 
 

Věková struktura účinkujících:  
Jaké věkové kategorii je vystoupení určeno:  

Fotografie, videa a www odkazy vašich vystoupení zasílejte v příloze nebo na e-mail. 
 
Kulisy (ano X ne):  Lidská síla pro stěhování (ano X ne):  
Přípojka 230 V (ano X ne):  

 
Zvučení (mikrofony, CD aj.):  

Další technické 
požadavky: 
 

(prostor, osvětlení ad.) 

 
 
 



 
 

 
Dne:                                                                 V:  Zpracoval/a:  

 
Uzávěrka přihlášek: do 10. června 2022! 

O zařazení do programu Vás budeme informovat do 25. června. 
Prosíme o vyplnění všech kolonek! Na základě přihlášky bude vyhotovena smlouva o vystoupení! 

Kontaktní email: skoly@pohadka.cz 
 

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu: 
Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín 

nebo na e-mail: skoly@pohadka.cz 
 

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. 

 

mailto:skoly@pohadka.cz

