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Informace o soutěžícíInformace o soutěžícíInformace o soutěžící

Navrhovatel (příjmení a jméno):

Kontakt na navrhovatele:

Příjmení a jméno:

Adresa:

Telefon:    E-mail: 

Věk:    Pracoviště:

Koníčky, zájmy:

Proč jsem ta nej?

Datum:     Podpis:

V případě, že se přihlašujete sami, vyplňte pouze informace o soutěžící.
K vyplněné přihlášce připojte fotografii.

sestřičkasestřička
2012
sestřička
2013

Soutěžící a nahrhovatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů 
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro 
účel soutěže, a to na dobu nezbytnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící 
dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště a pracoviště.

Hlavní partnerHlavní partner


