
  

 

 

 

„TVŮRČÍ ŠKOLKA - ŠKOLA“ – přihláška pro mateřské a 

základní školy 

Formulář vyplňuje kontaktní osoba pro projekt. Pro přijetí žádosti musí být formulář vyplněn pravdivě a ve 

všech povinných bodech, které jsou označeny hvězdičkou (*). V případě, že tyto podmínky nebudou 

splněny, žádost nebude zařazena do soutěže. 

1. NÁZEV DÍLA* 

 

 

2. KRÁTKÝ POPIS (PŘÍBĚH, FUNKČNOST)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CELKOVÝ POČET DĚTÍ, KTERÉ SE PODÍLELY NA TVORBĚ DÍLA* 

 

 

4. KONTAKTNÍ OSOBA VEDOUCÍHO PROJEKTU* (osoba starší 18 let, zaměstnanec mateřské školy 

vyplňující tuto žádost) 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Telefon: 

E-mail: 



 

 

 

 

5. SOUHLAS S UŽITÍM SOUTĚŽNÍHO DÍLA* 

Název právnické osoby:  

Sídlo (ulice, číslo popisné, PSČ, město): 

IČO: 

 

6. Krátká reference* 

 

 

 

 

 

 

7. KONTAKT/ DOTAZY: 

E-mail:  jan.halamicek@mojepony.cz 

Telefon: +420 775 565 965 

 

8. DOPLŇUJICÍ INFORMACE: 

Soutěžní období: 8. 10. – 31. 10. 2019. Následně umístíme Vaše originální stavby na webové 

stránky www.mojepony.cz , kde proběhne hlasování.  Hlasování zahájíme 6. 11. 2019 a potrvá do 

17. 11. 2019. O začátku hlasování Vás samozřejmě budeme informovat e-mailem. Vyhlášení 

výsledků proběhne 22. 11. 2019 na našich stránkách a Facebooku.  

 
VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU A FOTOGRAFIE HOTOVÉHO DÍLA ZASÍLEJTE NA NÍŽE UVEDENÝ E-MAIL 
(info@mojepony.cz).  
 

Výherní cenou jsou libovolné výrobky dřevěné stavebnice PONY v celkové 
hodnotě 10 000 Kč s DPH.  
Všeobecné podmínky: 

Mateřská a základní škola uděluje tímto bezúplatně souhlas společnosti STAVEBNICE PONY s. r. o. s užitím kolektivního 

díla vytvořeného za účelem účasti školy v soutěži „Tvůrčí školka – škola“, pořádané společnosti STAVEBNICE PONY s. r. 

o., (dále jen „dílo“) a souhlas s užitím díla společnosti STAVEBNICE PONY s. r. o.. Pro účely reklamní, propagační a 

marketingové. Škola souhlasí s tím, že společnost STAVEBNICE PONY s. r. o. nabývá bezúplatně vlastnické právo k 

originálu díla. Škola uděluje společnosti STAVEBNICE PONY s. r. o. bezúplatně souhlas ke všem způsobům užití díla v 

souladu s ustanoveními autorského zákona a souhlas se zařazením díla do díla souborného, jakož i se zpracováním díla. 

Souhlasy jsou územně, časově i množstevně neomezené. 
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