ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA III. ROČNÍK FESTIVALU STUDENTSKÝCH FILMŮ
START FILM
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

*Jméno a příjmení:
*Datum narození:
*Rodné číslo:
*Zdravotní pojišťovna:
*Adresa:
*Kontaktní telefon:
*Email:
*Škola:
Informace o zákonných
zástupcích:
**Jméno a příjmení:
**Adresa:
**Email:
**Kontaktní telefon:

*Ubytování:
(prosím, zakroužkujte zvolenou
variantu)

Na internátu SOŠ a VOŠ

Ve vlastním stanu v areálu
SOŠ a VOŠ

V případě ubytování na internátu
mám zájem být na pokoji s (pokud
jedete na festival s někým, koho
znáte):

*Mohu si přivézt:
(týká se workshopů
dokument, experiment, hraná
tvorba a videoklip)

Technika pro snímání
obrazu

Technika pro snímání
zvuku

Další zařízení (např.
notebook se střihovým
programem apod.)

*Přednostně mám zájem o workshop

*Druhý workshop (pokud vybraný bude obsazen)

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

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

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Pokud účastník do doby konání festivalu nedosáhne 18 let, berou jeho zákonní zástupci na vědomí, že organizátoři festivalu
nemohou garantovat zajištění pedagogického dozoru pro nezletilé návštěvníky. Svým podpisem stvrzují zákonní zástupci
obeznámení s tímto faktem a přebírají odpovědnost za případné škody či problémy zaviněné účastníkem.
Podpisem se zároveň stvrzuje, že se účastník festivalu seznámí s organizačními pokyny pořadatelů a také s pokyny
stanovenými řádem ubytovacího zařízení. Pokud budou tyto pokyny porušeny, ponese za to dotyčný účastník odpovídající
následky.
Podpisem se také dává souhlas k tomu, aby organizátoři festivalu START FILM zpracovali v souladu se zákonem č.
101/2000Sb. O ochraně osobních údajů výše uvedené osobní údaje. Organizátoři mohou tyto údaje používat výhradně v
rozsahu nutném pro svoji činnost.

V ….......................... dne ............................
*Podpis / **podpis zákonného zástupce
* vyplnění takto označených údajů je povinné
**povinný údaj, pokud účastník / účastnice festivalu dosud nedosáhl/a 18 let

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Termín a místo konání festivalu: 4. až 10. srpna 2018 v Bystřici nad Perštejnem
Uzávěrka pro přihlášky: 30. června 2018
CENA:
Akreditace + ubytování: 2800 Kč (ubytování na internátu SOŠ a VOŠ po celou dobu trvání festivalu,
vstup na workshopy, projekce a další festivalové akce)
Akreditace bez ubytování: 1500 Kč (vstup na workshopy, projekce a další festivalové akce)
Nocování ve vlastním stanu: 200 Kč za 1 noc ve stanu ve festivalovém areálu (částka bude v tomto
případě uhrazena v hotovosti po příjezdu na festival, zájemci tedy s předstihem zaplatí pouze
akreditační poplatek 1500 Kč)
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Sken řádně vyplněné a podepsané přihlášky posílejte na mail guest.start.film@gmail.com. Do
přílohy mailu je nutné připojit i AKTUÁLNÍ FOTOGRAFII TVÁŘE, kterou budete mít na své
akreditační kartě.
Po zaslání přihlášky obdržíte potvrzovací mail s informacemi o způsobu zaplacení akreditace spolu
s organizačními pokyny pořadatelů festivalu a ubytovacím řádem, se kterým je nutné se seznámit.

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že osoba jménem ……………...............……..............., narozen/a ..……………............., bytem
……………………………………………………………………, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky
nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem na akci nepřišla do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani jí není nařízeno karanténní opatření a její
zdravotní stav je dobrý.

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
Užívané léky + zdravotní omezení:

V ………………………... dne …..........................
*podpis / **podpis zákonného zástupce

Toto prohlášení se odevzdává vytištěné a podepsané těsně po příjezdu na festival, před vydáním
festivalové akreditace. Datum uvedené na tomto prohlášení nesmí být starší než 3. srpna 2018.

