
Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A 

na regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN2021 

15. október 2021 /piatok/ – Dom kultúry v Čadci 

 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

 

Dátum narodenia: ......................................................................................................................... 

 

Adresa bydliska: ............................................................................................................ .............. 

 

E-mail: ..................................................................Číslo tel.: ....................................................... 

 

Názov, adresa školy/zamestnania: ...........................................................č.t.: ........................... .. 

 

Súťažiaceho pripravuje /meno a priezvisko/: .......................................... č.t.: ............................. 

 

Prihlasujem sa do /správne podčiarknuť/:         I. kategória 

 

                                                                         II. kategória 

 

I. disciplína  /spravodajský text – názov/ - 60 sek. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

II. disciplína  /voľný reklamný text – názov/  - 30 sek. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

III. disciplína  / rozhovor so zaujímavým človekom – názov témy, resp. uviesť meno a 

priezvisko účastníka rozhovoru/  - 180 sek. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

IV. disciplína /vlastná samostatná relácia – názov/  - 120 sek. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

V. disciplína /reportáž – názov/  -  120 sek.  

 

 

 

                                                                                                       ……………………………… 

                                                                                                                         podpis 

 

 

 



Súhlas so spracovaním osobných údajov 

     
 
 
      Dolupodpísaný /á/ ............................................súhlasím – nesúhlasím /označte jednu z možností/ 

so spracovaním  mojich osobných údajov uvedených v prihláške v súlade so zákonom č. 18/2018 

o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely regionálnej súťažnej prehliadky mladých 

moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2021. 
Jedná sa o uverejnenie mena a priezviska, miesta bydliska a fotografie v tlači, na webovej stránke a na 

facebooku  Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. 

     Informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi vám poskytne Kysucké kultúrne stredisko 
v Čadci, tel.: 041/4331253, -51. Súhlas je poskytnutý dobrovoľne a platí na dobu trvania účelu 

spracovania. Dotknutá osoba svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou formou.  

     Poučenie podľas § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z.z. : Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 

súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba 

môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Poskytnuté osobné údaje budú 

spracovávané v súlade s dobrými mravmi a ich spracovanie nebude v rozpore so záujmami dotknutej 
osoby. 

     U súťažiacich mladších ako 16 rokov  súhlas podpíše zákonný zástupca. 

 
 

 
                                                                                                    ........................................ 
                                                                                              vlastnoručný podpis 

                                                                   

                                                                                                                               

 

 
                                                                                                  

 


