PŘIHLÁŠKA do konkurzu
pořádaného Sdružením výtvarníků Karlova mostu, spolkem

k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2018,
který se uskuteční dne 2. prosince 2017 od 10:00hod.v kulturním centru Dobeška, Praha 4, Jasná I. 118/6
Umělecký název zájemce :
počet členů :
jméno a příjmení zájemce a zástupce vícečlenného seskupení, zmocněného za zájemce jednat
Zájemce…………………………………………………………………….………………………………. rodné číslo:………………………………………………
adresa trvalého bydliště :……………………………………………………………………………..… PSČ : ………… …. tel:..................................
adresa pro poštovní styk: …………………………………..……………………………………………PSČ : …………… email:…………………..

Zástupce……………………………………………………………………….………………………….………

rodné číslo:

……………………………………………

adresa trvalého bydliště :……………………………………………………………………………..… PSČ : ………………. .tel:…………………….
adresa pro poštovní styk: …………………………………..……………………………………………PSČ : ……………… email:………………….

Podepsaný zájemce tímto podává přihlášku do konkurzu dle Zásad povolování veřejných produkcí na Karlově
mostě (příloha č.4 Smlouvy s MČ Praha 1, k nahlédnutí na webových stránkách www.karluvmost.cz a
v kanceláři SVKM) k výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě v oboru
/charakteristika produkce/ :
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
Podepsaný prohlašuje, že souhlasí s podmínkami konkurzu, způsobem vyhodnocení i s tím, že na kladný výsledek není právní nárok, a souhlasí se zpracováním tímto sdělených osobních údajů Sdružením výtvarníků
Karlova mostu, spolkem, registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů Praha.
Datum: ……………….
Podpis:……………………
--------------------------------------------------------zde odstřihněte-----------------------------------------------------------INFORMACE : Konkurzu se může zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražským
prostředím formovaný, který včas podá přihlášku na tomto formuláři, kterému činnost na Karlově mostě nebyla
v posledních pěti letech pro porušení PŘ Karlova mostu zakázána a zaplatí před konáním konkurzu na místě
účastnický poplatek 1.000,-Kč. Přihlášku, originál, nutno zaslat na adresu SVKM, spolek POB 106, Praha 011, PSČ
118 00, nebo v úředních hodinách (út. 9-12, čt. 13-16hod.) doručit do kanceláře SVKM, spolek, Praha 1, Vlašská 13,
nejpozději do 20. listopadu 2017. Rozhoduje datum poštovního razítka. Přihlášky doručené po závazném termínu,
nebudou zařazeny do konkurzu. Přihlášku nelze podávat elektronicky.
Konkurz se uskuteční za účasti notáře podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě osobní
přehrávkou před komisí. Ukázky budou posouzeny nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného
názoru vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti. Maximálně 50ti takto vybraným
uchazečům, bude pak SVKM vystaven Průkaz k vystupování odpovídající vybrané produkci a dle kapacitních možností ,
po zaplacení, vydáno Povolení k vystupování na Karlově mostě, v daném místě a čase.

KONKURZ se uskuteční dne 2. prosince 2017 od 10:00 hod. do ukončení přehrávek
přítomných oprávněných zájemců, registrovaných do 13:00hod.,
v kulturním centru DOBEŠKA, Praha 4 Jasná I. 118 /6.
Výsledek bude uchazečům sdělen písemně do 14ti dnů od konání konkurzu.
Na kladný výsledek konkurzu není právní nárok.
V Praze, dne 26. září 2017

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

