
 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 
Súťaž na vytvorenie logotypu a jednotného vizuálneho štýlu pre Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov 2021 
 

Autor – fyzická osoba 

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………….................................... 
Adresa:   ………………………………………………………………………………….................................... 
Telefónne číslo:  ………………………………………………………………………………….................................... 
Email:    …………………………………………………………………………………..................................... 
 

Spoluautor loga 

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………….................................... 
Adresa:   …………………………………………………………………………………...................................... 
Telefónne číslo:  ………………………………………………………………………………….................................... 
Email:    ………………………………………………………………………………….................................... 
 

Počet prihlásených návrhov na logo SODB 2021: ........................................................................................... 

Vyhlasujem/e, že som sa oboznámil s Podmienkami súťaže na vytvorenie logotypu a 
jednotného vizuálneho štýlu pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a beriem/e na 
vedomie všetky v nich uvedené podmienky a ustanovenia.  Prehlasujem/e, že súťažný návrh 
je originálnym dielom a jeho zaslaním nie sú neporušené autorské práva tretích osôb. 
Týmto záväzne prihlasujem do súťaže a k prihláške prikladám ..........ks súťažného diela na 
...........paneloch formátu ............podľa zoznamu uvedeného v prílohe a ...........ks 
CD/DVD/flash disku. 
 

 

 

V......................, dňa............... 

.................................... 

Podpis autora 

 

Príloha: Zoznam súťažných návrhov 

  



 
PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 

Súťaž na vytvorenie logotypu a jednotného vizuálneho štýlu pre Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov 2021 
 

Autor – právnická osoba 

Autorský kolektív: ………………………………………………………………………………….................................... 
Názov spoločnosti:  ………………………………………………………………………………….................................... 

Sídlo:   ………………………………………………………………………………….................................... 
Štatutárny zástupca ………………………………………………………………………………….................................... 

IČO:   ………………………………………………………………………………….................................... 
Kontaktná osoba: ………………………………………………………………………………….................................... 

Telefónne číslo:  ………………………………………………………………………………….................................... 
Email:    ………………………………………………………………………………….................................... 
 

Počet prihlásených návrhov na logo SODB 2021: ........................................................................................... 

 
Vyhlasujem/e, že som sa oboznámil s Podmienkami súťaže na vytvorenie logotypu a 
jednotného vizuálneho štýlu pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a beriem/e na 
vedomie všetky v nich uvedené podmienky a ustanovenia.  Prehlasujem/e, že súťažný návrh 
je originálnym dielom a jeho zaslaním nie sú neporušené autorské práva tretích osôb. 
Týmto záväzne prihlasujem do súťaže a k prihláške prikladám ..........ks súťažného diela na 
...........paneloch formátu ............podľa zoznamu uvedeného v prílohe a ...........ks 
CD/DVD/flash disku. 
 

 

 

V......................, dňa............... 

.................................... 

Podpis štatutára 

 

 

 

Príloha: Zoznam súťažných návrhov 
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