
Přihláška do Fotoškoly 

 Termín kurzu:   ___________________________________ 

 Účastník: 

 Jméno a příjmení: ___________________________________ 

 Bydliště:  ___________________________________ 

 Telefon a email:  ___________________________________ 
  
Zákonný zástupce účastníka (v případě, že účastník není zletilý): 

 Jméno a příjmení: ___________________________________ 

 Datum narození:  ___________________________________ 

 Bydliště:  ___________________________________ 

 Telefon a email:  ___________________________________ 

Bližší podmínky (podpisem níže vyjadřuje účastník/jeho zákonný zástupce svůj souhlas s nimi): 

Pořadatel kurzu: Tomáš Mašek, Scheinostova 965, Sušice 342 01, IČO: 03681904 

Lektoři kurzu: Tomáš Mašek, Veronika Kohoutová Vlková 

Kurz trvá celkem 16 hodin, 8 setkání po 2 hodinách. Nekoná se ve dnech státních svátků a během 
prázdnin. Ve skupině může být 6 až 12 účastníků. Minimální věk účastníků je 15 let. Nezletilí se mohou 
kurzu zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (viz výše). Místo konání jednotli-
vých setkání určuje pořadatel kurzu, potažmo lektor. 
  
Podmínkou účasti v kurzu je řádné vyplnění a podepsání této přihlášky a zaplacení poplatku za kurz v 
celkové výši 2 500,- Kč. Poplatek lze uhradit hotově v Atelieru (Americké armády 78, Sušice 342 01) 
nebo bankovním převodem na účet č. 78-2828240257/0100. V případě bankovního převodu použijte 
jako variabilní symbol rodné číslo účastníka. 

Pořadatel kurzu, potažmo lektor se zavazují nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu se zá-
konem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu, potaž-
mo jeho zákonný zástupce, dávají souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu 
nezbytném pro řádné vedení kurzu, zejména pro účely evidence účastníků a propagace kurzu.    

Účastník souhlasí s volným užitím jím na kurzu pořízených fotografií a fotografií reportážního charakte-
ru, které zachycují jeho osobu, za účelem propagace kurzu a výstavní činnosti. Účastník má jako autor 
fotografií právo pro jejich nekomerční užití v rámci propagace kurzu, své práce, výstavní činnosti nebo 
osobní webovou prezentaci. Účastník není oprávněn bez souhlasu pořadatele kurzu užít fotografie po-
řízené během kurzu ke komerčním účelům. Bez předchozího souhlasu pořadatele kurzu nebo lektora 
není účastníkovi dovoleno pořizovat během kurzu video nebo audiozáznamy.  

Účastník se zavazuje dbát v průběhu kurzu pokynů pořadatele kurzu, potažmo lektora, a počínat si 
tak, aby nikomu (včetně účastníka samého) nemohla vzniknout a nevznikla škoda na majetku či na 
zdraví. Pořadatel kurzu ani lektor nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na maje-
tku účastníka a ani na jeho zdraví. Pořadatel ani lektor nikterak nepřebírají dozor a zvláště ne odpo-
vědnost za nezletilé účastníky v průběhu konání kurzu. 

Místo a datum:                            Podpis účastníka/zákonného zástupce účastníka:


