PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU UNICEF
DEN DOSPĚLÝM
Jméno a příjmení zájemce o účast v projektu:
Rok narození zájemce o účast v projektu:
Preferovaný mentor:
Kontaktní adresa:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Kontakt na zákonné zástupce:

Povinnou součástí této přihlášky je zaslání maximálně dvouminutového videa.
Ve videu by se měl zájemce o účast v projektu krátce představit a odpovědět na 3 otázky:
1. Kdybych měl/a moc na Zemi cokoliv změnit, co by to bylo?
2. Co mě v životě nejvíce těší, z čeho mám největší radost?
3. Kdyby ses měl/a popsat jedním slovem, které slovo by to bylo?
Podpisem přihlášky vyslovují zákonní zástupci souhlas se zapojením dítěte (zájemce o účast
v projektu) do projektu; svůj zájem se projektu účastnit vyjádří i samotný zájemce svým
podpisem. Zákonní zástupci a zájemce o účast v projektu berou na vědomí, že s vybranými
účastníky projektu (zákonnými zástupci) bude před samotnou realizací projektu uzavírána
smlouva, ve které budou stanoveny bližší podmínky účasti v projektu a jeho průběh. Součástí
projektu bude pořizování fotografií a videí, a to jak ze strany pracovníka UNICEF
(např. rozhovor před a po skončení Dne D s vybraným účastníkem), tak ze strany samotného
účastníka projektu (formou video blogu), který tímto způsobem bude dokumentovat svůj
Den dospělým. Součástí uzavírané smlouvy proto bude rovněž oprávnění UNICEF takto
pořízené záznamy v plném rozsahu užívat, včetně jejich uveřejnění a dalšího nakládání s nimi.
Bez uzavření smlouvy bohužel nebude možné se projektu účastnit. V případě neuzavření
smlouvy bude místo vybraného účastníka osloven vybraný náhradník.
UNICEF si vyhrazuje právo projekt či jeho část kdykoliv zrušit, a to bez jakékoli náhrady
či kompenzace, což zájemce o účast v projektu a jeho zákonní zástupci berou na vědomí.

Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je
dostupný na webových stránkách UNICEF ČR zde. Zájemce o účast v projektu a jeho zákonní
zástupci podpisem této přihlášky potvrzují, že se s tímto informačním dokumentem seznámili,
tomuto porozuměli a berou ho na vědomí.

…………………………………………

………………………………………….

Podpis zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce

………………………………………….
Podpis zájemce o projekt

Podepsanou přihlášku a video zašle zájemce o účast v projektu na e-mail: lpojarova@unicef.cz
nejpozději do 15. dubna 2019. Do předmětu prosím uveďte „Den D“. Těšíme se na spolupráci!

