
                     
                    BANSKOBYSTRICKÝ                                Dukelských hrdinov 21 
                     SAMOSPRÁVNY KRA                                    965 01  Žiar nad Hronom 
 

 
Záväzná prihláška 

 

TTaakk  ppííššeemm  jjaa  22002200  
Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskej literárnej tvorby 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE SÚŤAŽIACEHO 

Meno a priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

Telefonický/e-mailový  kontakt  

 

 

NÁZOV SÚŤAŽNEJ PRÁCE (nutné doložiť 3 printové kópie z každej súťažnej práce) 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

 

 
Podpísaním a zaslaním tejto prihlášky čestne prehlasujem, že diela prihlásené do súťaže nezískali žiadne iné 
súťažné ocenenie. Prehlasujem, že som nositeľom všetkých autorských práv predkladaných súťažných diel. 

V prípade vzniku škôd zistených porušením tohto čestného prehlásenia sa ich zaväzujem uhradiť v plnej výške. 
 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z O ochrane osobných údajov a ako vyplýva zo zmien a zákonom č.84/2014 Z.z., súhlasím, aby Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom podľa 

potreby a spoločenskej objednávky spracovalo a uchovalo moje osobné údaje za účelom spracovania a uchovania Evidenčných listov ZUČ pre úsek neprofesionálnej literárnej tvorby. 

V zmysle 189/2015 Z.z o kultúrno – osvetovej činnosti som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem (fotografie, video, životopis, informácie o zdravotnom stave) patria do 

osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas dávam na dobu 

neurčitú. Poučeniu som porozumel/a v celom rozsahu, čo potvrdzujem svojim vlastnoručným podpisom. Záväznú prihlášku umelca spracováva poverený zamestnanec BBSK                          

- Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom pre potreby realizácie súťaže amatérskej literárnej tvorby Tak píšem ja 2020 s celoslovenskou účasťou. 

   
 
 
 

..............................................         .............................................. 
          podpis autora diela                                                    pečiatka a podpis školy 
alebo jeho zákonného zástupcu 

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA (kategorizovať podľa kritérií zadaných v súťažných propozíciách) 

FORMOVÁ Poézia Próza Poézia  próza pre deti a mládež 

VEKOVÁ Deti a mládež A B C Dospelí a seniori D E F 

PRIHLASUJE MA ŠKOLA (kolónku vyplniť v prípade, že súťažné práce prihlasuje do súťaže za súťažiaceho škola) 

Názov/adresa školy  

Zodpovedný pedagóg/kontakt  


