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Příloha – přihláška do soutěže

Přihláška do soutěže Radio Drama Autor

Přihláška do soutěže o nejlepší původní rozhlasovou hru a nejlepší původní rozhlasovou hru pro
děti a mládež vypsané Českým rozhlasem, se sídlem Praha 2, 120 99, Vinohradská 12, IČO
45245053, dle Statutu a pravidel soutěže Radio Drama Autor.
Jméno a příjmení účastníka soutěže: …………………………….
Bydliště: …………………………………………..
Datum narození: ………………………………
Kontaktní e-mail: ………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………..
Název rozhlasové hry: …………………………
Kategorie: Původní rozhlasová hra / Původní rozhlasová hra pro děti a mládež1
Jméno a příjmení zákonného zástupce účastníka soutěže 2: ………………………………….
Bydliště: ……………………………………..
Datum narození: ……………………………..
Nedílnou součástí soutěžního příspěvku je vedle této přihlášky soutěžní text ve formátu DOC
(DOCX) nebo PDF, který zasílám
 elektronicky z adresy ……………………………………………
nebo
 poštou na datovém nosiči (USB/CD) na stejnou adresu jako přihlášku. 3
Prohlášení účastníka soutěže
Tímto podávám přihlášku do soutěže Radio Drama Autor o původní rozhlasovou hru a původní
rozhlasovou hru pro děti a mládež vyhlášenou Českým rozhlasem dle Statutu a pravidel soutěže
Radio Drama Autor.
Prohlašuji, že jsem si přečetl/a Statut a pravidla soutěže Radio Drama Autor a podáním této
přihlášky vyslovuji s nimi svůj bezvýhradní souhlas.
Beru na vědomí, že Český rozhlas bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v této přihlášce
způsobem a za podmínek uvedených v článku 11 odst. 3 Statutu a pravidel soutěže Radio Drama
Autor.
Prohlašuji, že soutěžní text je mým původním autorským dílem, které dosud nebylo zveřejněno.
Nehodící se škrtněte.
Vyplňuje se pouze v případě, že účastníkem soutěže je osoba mladší 18 let.
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Souhlasím/nesouhlasím4 se zveřejněním svého soutěžního textu na webových stránkách ČRo za
předpokladu, že můj soutěžní text postoupí do finále soutěže.
Podáním této přihlášky vyslovuji souhlas s licenčními podmínkami níže uvedenými, čímž dochází
k uzavření licenční smlouvy mezi mnou jako účastníkem soutěže a Českým rozhlasem jako jejím
pořadatelem. Tato licenční smlouva nabývá účinnosti za předpokladu, že bude můj soutěžní text
vyhodnocen v souladu se statutem soutěže jako vítězný. Účinnost licenční smlouvy nastává
v okamžiku předání ceny, tj. podpisem předávacího protokolu o převzetí ceny.
Licenční podmínky
Tímto poskytuji Českému rozhlasu, se sídlem Praha 2, 120 99, Vinohradská 12, IČO 45245053,
svolení (licenci) ke zveřejnění soutěžního textu, k jeho provedení výkonnými umělci, k jeho spojení
s jinými autorskými díly a uměleckými výkony, k jeho zařazení na zvukové či zvukově-obrazové
záznamy, k jeho zařazení do souboru děl, k jeho úpravě a editaci a k jeho užití vcelku i po částech
všemi způsoby užití všemi formami a všemi technickými prostředky.
Součástí licence je také oprávnění Českého rozhlasu udělovat třetím osobám podlicence i ve
shodném rozsahu s poskytnutou licencí, případně postoupit nabytá práva touto smlouvou třetí
osobě.
Součástí licence je oprávnění Českého rozhlasu k poskytnutí soutěžního textu do mezinárodní
výměny programů EBU (Evropská vysílací unie) při respektování pravidel EBU pro tuto výměnu
v časově, místně a množstevně neomezeném rozsahu.
Licence se poskytuje jako výhradní pro všechny výše uvedené způsoby užití, což znamená, že
v rozsahu poskytnuté licence se zavazuji neposkytnout licenci žádné třetí osobě ani sám soutěžní
text neužívat.
Licence se poskytuje jako výhradní v rozsahu časově omezeném, a to na dobu dvou let. Po uplynutí
doby platnosti výhradní licence se licence dále poskytuje jako nevýhradní v rozsahu časově
neomezeném.
Licence se poskytuje v rozsahu místně a množstevně neomezeném.
Licenci není povinen Český rozhlas využít.
Licence se poskytuje úplatně, přičemž odměnou za poskytnutí licence je cena vložená do soutěže
Českým rozhlasem.
V ………………………. dne ………………….
Podpis účastníka soutěže ………………………………..
Podpis zákonného zástupce5 ……………………………
Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář přihlášky do soutěže zašlete nejpozději
do 16. prosince 2019 na adresu:
Český rozhlas
k rukám tajemníka soutěže Radio Drama Autor
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
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