Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Já………………………………..., datum narození…………………………….
bytem…………………………………………………………………….., tímto
čestně prohlašuji,
že se jakožto autor/ka odevzdaného projektu souhlasím a splňuji níže specifikované podmínky
soutěže:
a) soutěžící se nezúčastnil/a definování předmětu soutěže a jejího vypsání.
b) soutěžící není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty,
přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže.
c) soutěžící není manželem/manželkou, příbuzným:
řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů
nebo přizvaných znalců poroty této soutěže.
d) soutěžící není členem/členkou statutárního nebo kontrolního orgánu vyhlašovatele nebo
zaměstnancem vyhlašovatele, kteří se podíleli na projednávání a schvalování soutěžních
podmínek, soutěžního zadání, anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků
soutěže.
e) Soutěžící souhlasí s tím, že soutěžní návrhy budou hodnoceny porotou na základě znalostí a
zkušeností jejích členů.
f) Soutěžící odevzdáním návrhu berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní
předepsané formální podmínky obsažené v Soutěžních podmínkách, může porota vyloučit
z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou
být oceněny.
g) Odevzdáním soutěžních návrhů spolu s čestným prohlášením vyslovují soutěžící souhlas
se všemi podmínkami soutěže, jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich
rámci a v souladu s nimi.
h) Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
i) Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto
návrhů udělují vyhlašovateli odevzdáním návrhu souhlas (licenci) užít jejich autorská díla
pro účely této soutěže a dále pro účely případné realizace řešení prostoru Odkaliště Hády, kdy
licence se uděluje jako časově neomezená. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly
uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů.
Vyhlašovatel má právo návrhy měnit či do těchto návrhů zasahovat v rámci realizace řešení

prostoru Odkaliště Hády. Vyhlašovatel není povinen licenci využít. Vyhlašovatel je oprávněn
dále licenci postoupit, nebo v jejím rámci udělit podlicenci třetí osobě.
j) Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a
vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
k) Soutěžící se tímto prohlášením zavazuje k tomu, že po skončení soutěže provede likvidaci
podkladových materiálů k této soutěži, které získal při registraci na soutěžním webu.

V………………………..dne…………………

Podpis.........................

