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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
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3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(PR02403.0008)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

a

Mensa České republiky
se sídlem: Španielova 1111/19, Řepy, 163 00 Praha
IČO: 45248591
zastoupená: Martinem Sedláčkem, předsedou Rady, a Tomášem Blumensteinem,

místopředsedou Rady
k podpisu smlouvy pověřena na základě plné moci Ing. Hana 
Kalusová, místopředsedkyně Rady

(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2700060273/2010

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Logická olympiáda 2018 - Vysočina", blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...).

ČI. 5 
Dotace

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacettisíckorun 
českých).

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), 
vyjma finančních prostředků z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen 
prokázat jejich výši.

[Celkové náklady akce 50 000 Kč
Vvše dotace v Kč 20 000 Kč

A/vše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci
Maximální výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci

3) výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v ČI. 5 
odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % uvedená 
v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se proto na částku odpovídající 
maximální výši dotace v % sníží.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na 
realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se 
nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná
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Zprava nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 
písm f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30.11. 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1.1. 2018.

3) čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Uznatelné náklady akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související s akcí:
a) na dopravu účastníků,
b) na ubytování a stravné účastníků (stravným se rozumí náklady na stravné 

maximálně ve výši dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, či 
náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických nápojů 
není možné zahrnout do těchto nákladů.),

C) na porotce, rozhodčí a lektory,
d) na provozní a organizační zajištění akce (nájem atd.),
e) na propagaci soutěže, tiskové materiály, webové prezentace,
f) na nákup materiálu a služeb,
g) na odměny (ceny) pro soutěžící účastníky.

5) ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci.

6) pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje.
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.) Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotací splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci
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(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID PR02403.0008“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nej později do 30. 11. 2018. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo 
na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji nejpozději do 10. 12. 2018 závěrečnou zprávu na předepsaném 
formuláři, který je přílohou č. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti 
a mládež, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
. informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
. tuto smlouvu,
. originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
. prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. k) této smlouvy.
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem.

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4) příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 1 roku ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 

zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) prezentace Kraje moderátorem akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce.

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezí smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.
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ČI. 13
Závěrečná ujednání

-n Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

o\ Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné
' správy - Registru smluv zajistí Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Marie Kacetlová, tel: 564 602 942, 
email: Kacetlova.M@kr-vysocina.cz.

/\\ Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se zavazují, 
že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této 
smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

/) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

fi) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 22. 2. 2018.

10) o poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 5. 2018 
usnesením č. 0941/16/2018/RK.

V dne

f

Ing. Hana Kalusová 
místopředsedkyně Rady

V Jihlavě dne
1 9. 06. 2018

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina
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Příloha č, 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol 
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH A VYŠŠÍCH KOL POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ
A PŘEHLÍDEK PRO DĚTI A MLÁDEŽ ................

Evidenční číslo žádosti 
/žadatel nevyplňuje)

pps dh.tí

Název soutěže Logická olympiáda 2018 - Vysočina

Žadatel
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě)

Mensa České republiky i /ř: /

Sídlo žadatele
(celá adresa včetně PSC)

Španielova 1111/19,16300, Praha 6 - Řepy

Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul, funkce, 
telefon, e-mail)

Ing, Hana Kalusová, místopředsedkyně Rady Mensy,
777 004 678, hana.kalusova@mensa.cz 
pověřená podpisem smlouvy na základě plné moci

Ing. Zuzana Poláková, koordinátorka Logické olympiády, 
721216108, zuzana..poiakovaiaimensa.cz. pověřená 
podpisem žádosti na základě plné moci

Kontaktní osoba 
(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail)

Mgr. Zuzana Šimůnková, koordinátorka Logické olympiády
pro kraj Vysočina, 602101203
simunkova@qhb.cz

IČO žadatele 45248591
Bankovní spojem žadatele
(název banky, číslo účtu, kód 
bankv)

2401326174/2010 FiO banka

Celkový rozpočet soutěže 
(celkové uznatelné náklady) 50 000 Kč (rozpočet krajského kola)

Požadovaná výše podpory
(včetně procentuálního podílu 
celkového rozpočtu soutěže) 20 000 Kč ( 40 %)
Postupové kolo soutěže
íkolo soutěže, na které žádáte)

krajské kolo

Termín konání 
(postupového kola, na které 
organizátor žádá dotací)

2. 11. 2018

Odůvodnění zadosti
(proč žádáte o financování 
soutěže Krajem Vysočina)

Logická olympiáda je pořádána Mensou ČR. Cílem soutěže 
je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a 
nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který 
rozvíjí jejich nadání. V roce 2018 připravujeme už 11. ročník 
soutěže.
Do soutěže se v roce 2017 zaregistrovalo rekordních
61284 soutěžících z 3 014 škol z celé České republiky.
V Kraji Vysočina se základního kola soutěže zúčastnilo
3183 soutěžících. V krajském kole se celkem 150 
soutěžících utkalo o 10 postupových míst do celostátního 
finále, které se opět konalo v Míčovně Pražského hradu. 
Celkovým vítězem Logické olympiády v kategori B: 2. st.
Zš se stal Matěj Ságl z Gymnázia Jihlava. Matěj Macek 
z Gymnázia v Třebíči se umístil ve finále na 6. místě 
v téže kategorii.



Cílové skupiny
(kdo jě do soutěže zapojen a 
komu je určena)

Stručný popis soutěže

Cíle projektu
(čeho chcete v rámci realizace 
soutěže dosáhnout)

Časový harmonogram
realizace postupového
kola
(začátek, průběh a konec 
soutěže)__________ _

Soutěž je vyhlášena pro šest kategorií;

Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie AI; žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. - 5. třída).
Kategorie B žáci druhého stupně základních škol (6. - 9. třída a
odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u
šestiletých gymnázii nebo prvni čtyři ročníky u osmiletých
gymnázií).
Kategorie C; studenti všech druhů středních škol, v případě 
víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Soutěže se 
mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ 
Logická olympiáda se liší od ostatních soutěži tím, že není
založena na naučených znalostech. Rozhodující jsou 
přirozené schopnosti logického myšleni a samostatného 
rozhodování soutěžících. Tento základní rys soutěže 
pomáhá odhalit nadáni i u dětí, které se ve stávajícím 
školním systému vzdělávání projevují spíše jako průměrné 
nebo dokonce podprůměrné. Rozpoznání talentu a 
systematická práce s nadanými dětmi jsou předpokladem 
rozvoje jejich schopností.

Logická olympiáda probíhá v několika kolech;
Základní - online, kterého se mohou žáci zúčastnit ve škole, ale i 
z domova, v místní knihovně nebo kdekoliv, kde je připojeni k 
internetu. Zapojit se tak mohou žáci ze všech míst ČR.
Okresní - jen pro kategorií MŠ pílotné ve vybraných okresech. 
Krajské - prezenčně, ve stejný den ve všech 14 krajích ČR, 
Finále -195 nejlepšich řešitelů.

Na soutěž přímo navazují další aktivity, kterých se děti a mládež 
mohou zúčastnit
(Dětská šifrovací liga, Tábor Logické olympiády apod.). Tyto 
aktivity jsou otevřené všem dětem a mladým lidem.

Více informací na www.io.qickaolympiada.cz
Záměrem projektuje odhaleni a rozvoj nadáni žáků 
základních a středních škol. Identifikace nadaných dětí 
v kraji Vysočina, která slouží jako vodítko pro rozvoj jejích 
nadáni pro učitele a rodiče, nabídka alternativního využiti 
volného času dětí.
1,-28.10.2018-základní kola
2.11. 2018 - krajská kola včetně krajského kola pro kraj 
Vysočina, které připravujeme v Gymnáziu Havlíčkův 
Brod
26.11.2018 - finále v Míčovně Pražského hradu



Celkový rozpočet soutěže a finanční zdroje
(povinná příloha žádosti Č. 1)

Rozpis příjmů - zdroje ............. Částka
Kraj Vysočina 20 000 Kč
Město Havlíčkův Brod 10 000 Kč
Mensa ČR 20 000 Kč H

Čolkem 50 000 Kč

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč):

Podrobný popis nákladů Částka
Kancelářské potřeby 1 000 Kč
Občerstvení pro soutěžící 3 000 Kč
Věcné ceny pro nejlepší soutěžící 25 000 Kč
Nájemné 1 500 Kč
Cestovné 1 500 Kč
Tvorba zadání úloh 5 000 Kč
Správa, komunikace, administrativa, databáze soutěžících, koordinace a
organizace

8 000 Kč

Technické zajištění soutěže a komunikace 5 000 Kč

Celkem 50 000 Kč

Čestné prohlášení
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé.

V Praze 21. 2. 2018 
datum, místo

.v/.; i ! ; i ; v 
í !! f !('? <•, ,,

K. -'i 0; ;,<> i

.-.... -......... ~~.... ...... ..................
razítko žadatele

, , ; /' 
Ing. Zuzana Poláková //< /.. , O '- / v / /

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce

Vyplněný formulář zašlete na adresu;
Krajský úřad Kraje Vysočina, Mgr. Marie Kacetlová, oddělení mládeže a sportu Žižkova *>7 
587 33 Jihlava. ’ ’

Platné propozice soutěže
(povinná příloha žádosti č. 2)

Stanový žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich 
předloženi.


