100 LET
ČESKO
OVENS
100 LET
SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ
MÚZEUM

SOUHLAS PAMĚTNÍKA S POUŽITÍM PŘÍBĚHU

Já, níže podepsaný/á______________________________, jsem byl/a seznámen/a s podstatou
projektu „100 let Československa v naší škole“ pořádaného Národním muzeem.

Za účelem realizace projektu souhlasím dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním mých osobních a citlivých údajů zaznamenaných
v rámci rozhovorů, které jsem poskytl/a pro účely projektu „100 let Československa v naší škole“.
Tyto údaje mohou být použity ke vzdělávacím, osvětovým, vědeckým a publikačním účelům.
Rovněž souhlasím, aby se můj příběh, fotografie, dokumenty či předmět staly součástí školní
výstavy uvedeného projektu a byly dostupné v digitální podobě a formou přepisu online na webových
stránkách www.cesko-slovensko.eu.
Zároveň uděluji souhlas ve smyslu ust. § 84 a 89 občanského zákoníku k uměleckému, tvůrčímu
zpracování údajů zaznamenaných v rámci projektu, včetně užití mého jména, projevů osobní povahy,
a dále s užitím takto vytvořených autorských děl v literární, výtvarné a zvukové formě.

Souhlasím, aby mé vyprávění bylo součástí dalších publikačních a vzdělávacích projektů.

V_________________, dne_____________

									____________________
										

podpis

100 LET
ČESKO
OVENS
100 LET
Vážená paní / vážený pane,

jménem Národního muzea a Slovenského národného múzea Vám děkujeme, že jste se zapojil/a
do projektu pro školy „100 let Československa v naší škole“ a podpořil/a tak výuku moderních dějin
a zájem našich dětí o nedávnou historii.

Tento projekt pro školy realizujeme při příležitosti Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy,
kterou si připomínáme 100. výročí založení Československé republiky. Smyslem projektu je

vyslechnout si vyprávění blízkého člověka a najít předmět, ke kterému má vztah. Tento předmět,
jeho příběh a příběh jeho majitele budeme prezentovat spolužákům formou školní výstavy a motivovat

je k zájmu o dějiny 20. století. Aby neměla aktivita našich dětí jen lokální význam, lze umístit fotografii
školní výstavy na webových stránkách výstavy a vyhrát exkurzi na Česko-slovenskou a Slovensko-

-českou výstavu v Bratislavě, kde budou mít děti příležitost setkat se se svými sousedy a nahlédnout
pod pokličku muzejní práce. Zároveň se také mohou zapojit jako jednotlivci do projektu „Hledáme
předmět s příběhem“, jehož smyslem je obohatit samotnou výstavu v Bratislavě a Praze o zajímavé
exponáty.

Děkujeme.

