
             PŘIHLÁŠKA do řízení výtvarné komise k výběru sortimentu pro  
                                   vystavování a prodej na Karlově mostě od 1.1 2019 

pořádaného Sdružením výtvarníků Karlova mostu, spolkem, 

dne 3. listopadu 2018 od 09:00hod. do 17:00 hod. a 4. listopadu 2018 od 10:00hod. do 13:00hod. 
v kulturním centru DOBEŠKA, Praha 4, Jasná I. 118/6. 

jméno a příjmení uchazeče :                                                                                                                                        rodné číslo: 

adresa trvalého bydliště :                                                                                                            PSČ :  

adresa pro poštovní styk:                                                                                                                                                 PSČ :  

tel.číslo, email: 

spolutvůrce:                                                                adresa:                                         rodné číslo:    

druh tvorby:                                                                                                                                                                                          

Podepsaný/í prohlašuje/í/, že k výběru přihlašuje/í/ výhradně vlastní původní autorskou tvorbu. Při prezentaci Vaší 

tvorby, věnujte  pozornost pečlivému vyplnění doprovodné kartičky s evidenčním číslem (materiál a technika). 

Druh posuzované tvorby :  obrázky všech technik, portrét, fotografie, drobná plastika, šperk 

Podepsaný dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami tohoto výběrového řízení, souhlasí s nimi, a že manipulační 

poplatek za účast ve výběrovém řízení ve výši 1.000,-Kč zaplatí v hotovosti, v místě a čase konání výběrového řízení. 

Dále prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých, tímto sdělených, osobních údajů, Sdružení výtvarníků Karlova 

mostu, spolku, registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů Praha.  Podepsaný bere na vědomí, že na kladný 

výsledek výběrového řízení není právní nárok. 

dne                                              podpis  

 

                 Výběrové řízení proběhne ve  dnech  03. 11. 2018 od 09:00hod. do 17:00hod.  

                                                                             04. 11. 2018 od 10:00hod. do 13:00hod. 

                                            v kulturním centru DOBEŠKA, Praha 4, Jasná I. 118/6. 

Uchazeč podá tuto pravdivě, pečlivě, obsahově správně, vyplněnou přihlášku 

Způsob doručení vyplněné přihlášky: 
Řádně vyplněnou přihlášku 

-lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně   nutné přinést a odevzdat vlastnoručně 

podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce 

-zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011 

-odevztat v úředních hodinách SVKM, tj. v úterý od 09:00 do 12:00 nebo ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 v Galerii, Hroznová 5, Praha 1 

Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 28. října 2018 ( platí datum doručení, osobně či 

emailem, při odeslání poštou platí datum odeslání poštovní zásilky). 

Ukázky k výběru přihlášené tvorby přinese výtvarník, nebo jím písemně pověřená osoba, dne 3.11.nebo 4.11.2018   v čase 

stanoveném pro jednotlivé druhy tvorby  do k.c. DOBEŠKA  a po sdělení a zaprotokolování osobních údajů obdrží číslo, pod 

kterým budou vzorky děl  komisí, za účasti notáře hodnoceny. U předkládané autorské tvorby je nutno dodržet anonymitu 

(nesignovat ukázky, neprezentovat se katalogy, razítky atd.). Portrétisté zrealizují svoji tvorbu na místě, s použitím vlastních 

výtvarných potřeb. K předkládaným fotografiím předložte negativy.

                                                          ROZPIS POŘADÍ PŘEDKLÁDANÉ TVORBY 

sobota 3.11.2018                                                                                              neděle 4.11.2018 

09:00– 11:30 hod. portrét a karikatura (vlastní kreslící potřeby)              10:00 – 12:30 hod.    šperk, drobná plastika     

11:30 – 13:00hod. akvarel                                                                                                                              

13:00 – 14:30hod. grafické techniky 

14: 30 – 15:30hod. ostatní malířské techniky      

15:30 -   16:30 hod. fotografie 

Opožděně podané a řádně nevyplněné přihlášky budou z řízení v y l o u č e n y !!! Do výběrového řízení nebude 

připuštěn uchazeč, který nesplní stanovené podmínky – zejména včas nepodá řádně a pravdivě vyplněnou přihlášku, 

nezaplatí účastnický poplatek, nebo kterému byl v uplynulých pěti letech v souladu se Smlouvou a Prodejním řádem 

Karlova mostu Průkaz k vystavování a prodeji na Karlově mostě odňat. Výsledek  bude uchazečům sdělen písemně do 

14ti dnů. 

V Praze, 25. září 2018                                            Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek 

                                                                                                                     

 

  

-------------------------------------------------------------------------ZDE ODSTŘIHNĚTE------------------------------------------------------------------------- 
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