Pravidla pro provádění akce „Vítání občánků obce Horoušany“
Obec Horoušany zamýšlí pravidelně pořádat akci „Vítání občánků obce Horoušany“ (dále též jen
„akce“) a pro její řádný průběh stanoví následující pravidla:

1. Na akci mohou být přihlášeny všechny děti mladší jednoho roku, které jsou od narození hlášené
k trvalému pobytu v obci Horoušany, nebo byly k trvalému pobytu v obci Horoušany přihlášeny
nejpozději do jednoho měsíce od narození.

2. Jedno dítě se akce může účastnit pouze jednou.
3. Akce se budou konat dle potřeby, a to v termínech oznámených obcí Horoušany na úřední desce,
webových stránkách www.horousany.cz a v Horoušanském zpravodaji.

4. Přihlášení dítěte na akci provedou jeho zákonní zástupci či alespoň jeden z nich, a to řádným
vyplněním a doručením předepsané přihlášky na akci obci Horoušany nejpozději 30 dnů před
dnem konání akce. Předepsaná přihláška bude k dispozici na webových stránkách obce Horoušany
www.horousany.cz nebo v Horoušanském zpravodaji.

5. Dítě, které se na základě řádné přihlášky podané zákonným zástupcem zúčastní akce, bude obcí
Horoušany obdarováno peněžním darem ve výši 1.000 Kč, pokud budou současně splněny
všechny následující podmínky:
a) dítě musí být na akci řádně a včas přihlášeno vyplněním předepsané přihlášky (obsahující
mimo jiné informace o zpracování osobních údajů);
b) dítě je ke dni konání akce hlášené k trvalému pobytu v obci Horoušany;
c) dítě se musí akce osobně účastnit, a to společně alespoň s jedním ze zákonných zástupců;
d) zákonný zástupce dítěte uzavře s obcí Horoušany za dítě darovací smlouvu, jejímž předmětem
bude darování shora uvedené částky obcí Horoušany ve prospěch dítěte;
e) zákonný zástupce bere na vědomí, že během akce budou pořizovány obrazové záznamy pro
doložení akce a pro propagaci obce Horoušany (úřední deska, Horoušanský zpravodaj,
webové stránky);
f) zákonný zástupce dítěte bere na vědomí podmínky zpracování osobních údajů o dítěti v Knize
nových občánků obce Horoušany na dobu neurčitou, a to v rozsahu osobní jméno a příjmení
dítěte, jeho datum narození a adresa trvalého pobytu.

6. Informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné také na webových stránkách obce
Horoušany pod odkazem Zásady zpracování a ochrany osobních údajů nebo na Obecním úřadu
Horoušany. Vstupem na akci bere zákonný zástupce tyto informace na vědomí.

7. V případě, že by nebyla splněna jakákoli z podmínek uvedených v bodě 5 shora, nemůže dítě dar
uvedený tamtéž od obce Horoušany obdržet. O splnění podmínek pro účast dítěte na akci a
o splnění podmínek pro získání daru dle bodu 5 shora rozhoduje obec Horoušany. Dar dle bodu 5
shora bude poskytován vždy v hotovosti, a to v průběhu akce a po přezkoumání splnění všech
podmínek. Na uzavření darovací smlouvy ani na účast na akci není právní nárok. Bezhotovostní
převod daru či jeho záměna za jakékoli jiné plnění není možná. Obec Horoušany si vyhrazuje
právo dar neposkytnout.

