Evropsky den sousedů 2021
1. Praktické

•
•
•
•

Myslete na to, že nemusí být úplně slunečno a připravte si i variantu déšť.
Dbejte na klidný průběh setkání a berte ohled i na ostatní sousedy, kteří nemusí mít chuť k zábavě!!!
Místa konání na obecních pozemcích oznamujeme na příslušných ÚMO a MP.
S ohledem na soustavný vývoj opatření souvisejících s pandemickou situací bude na našem webu k nalezení přesné znění
pokynů pro pořádání hromadných akcí k datu konání v sekci covid-19.

2. Kontakt na kapely

Pokud máte potvrzené vystoupení, je Vaše adresa uvedená u kapely na webu v sekci vystoupení. Vy zde najdete kontakt na kapelu pro
případ, že byste chtěli cokoli domluvit. Kapela dostala kontakt na Vás, takže v sobotu může volat, pokud by bloudila. Počítejte, že vše
nemusí klapnout přesně na minuty, takže volejte, až když bude situace vážná.
3. Fotky z akce do 1.7.

Foťte prosím. Zajímá nás, jak velká společnost se sešla, jaká byla atmosféra, jak vypadalo vystoupení a zda se někde objevila naše
propagace. Vyberte 5ks nejlepších fotek z každé večeře, která považujete za vhodná ke zveřejnění a pošlete na mail
sousede@plzen2015.cz do 1.7. Pro zaslání fotek prosím použijte službu Úschovna, e-mail nemusí větší fotky protlačit. Fotky stačí ve
velikosti 1MB/ks.
Budeme rádi za krátkou zprávu – jak se podřilo, co vás potěšilo, co překvapilo.
Fotky můžete sami vkládat i na fb, kde funguje EDS skupina: https://www.facebook.com/groups/265341983624303/
nebo událost EDS2021: https://www.facebook.com/events/211932193804414/?active_tab=discussion
4. Ostatní program EDS na webu

Krom soukromých večeří je na 3 místech po celé Plzni připarven program pro veřejnost v režii místních organizací a to v sobotu 19.6.
na Husově náměstí, pátek 25.6. v Luftové zahradě v Doudlevcích a sobotu 26.6. v okolí TOTEMu v Kaznějovské na Lochotíně. Více o
programu na: http://www.evropskydensousedu.cz/program/ohniska.html
Pokud Vás zajímá, kde všude se v sobotu bude večeřet, koukněte na: http://www.evropskydensousedu.cz/program/vecere.html
A v neděli se můžete vydat na 2 komentované procházky: http://www.evropskydensousedu.cz/program/prochazky.html
4. Souhlas s užitím fotografií

Níže text Souhlasu s užitím fotografií, který mi můžete podepsat u výdeje balíčků, případně můžete stáhnout z webu a poslat vyplněný
a podepsaný jako scan (foto z mobilu). Fotky dále využíváme jako dokumentaci realizace do grantových vyúčtování, pro partnery akce,
vybrané fotky zveřejňujeme na webu.
S ohledem na legislativu (GDPR) prosím dejte i svým hostům vědět, že jsou fotografováni a fotky že mohou být dále používány jako
propagace akce. Děkujeme.
Souhlas:

Akce Evropský den sousedů (dále jako „Akce“) se dne 26.6.2021 zúčastňuji s vědomím, že moje osobnostní atributy (zejm. podoba, hlasový
projev) mohu být/budou zachyceny na fotografiích či jiných vizuálních či audio, příp. audiovizuálních záznamech pořízených na Akci a
zveřejněny zejm. na síti Internet.
Tímto dávám Plzni 2015, zapsanému ústavu, IČ: 29109124, se sídlem Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň, výslovné svolení k zachycení své
podoby (podobizny) či jiného projevu osobní povahy na foto/audio/audiovizuální záznam, jakož i k užití takového/takových záznamu/ů
k jakýmkoliv nekomerčním účelům souvisejícím zejm. s informováním veřejnosti o proběhlé Akci na webových prezentacích a sociálních sítích
Plzně 2015.
Prohlašuji, že za udělení svolení nepožaduji žádné finanční ani jiné plnění a nebudu je požadovat ani v budoucnu.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou Plzní 2015 zpracovány v souladu s pravidly zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněné na
webových stránkách www.depo2015.cz.

Děkuji za pozornost a přeji vydařenou akci!
Soňa Rychlíková
724 001 590

www.evropskydensousedeu.cz

