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BOSKOVICKO SOBĚ  

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BOSKOVICKO PLUS 
ŽÁDOST O UDĚLENÍ MÍSTNÍ ZNAČKY 

„BOSKOVICKO SOBĚ“ 
Ukončení spolupráce je možné písemně 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE  

Název žadatele  
(jméno a příjmení/ 
název firmy) 

 

IČO (nebo rok narození)  

Adresa 
prodejny/provozovny  
(místa působení) 

 

Sídlo  

Právní forma  

Web /Facebook / jiné  

Kontaktní osoba; 
Kontaktní údaje na 
kontaktní osobu  
(telefon; e-mail) 

 

 

„Žádám o udělení značky místních produktů a služeb BOSKOVICKO SOBĚ“ 

Název produktu / služby  

Stručný popis činnosti  
 

 

Podmínky spolupráce 

• Spolupráce při propagaci, prezentaci a podpoře místní značky BOSKOVICKO SOBĚ a užívání 
loga místní značky (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny, produkty …). 
 

• Možnost spolupráce a aktivní účasti na propagačních akcích podporujících značku a místní 
produkci (např. jarmarky, propagace/prodej/nabídka Vaší produkce). 
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BOSKOVICKO SOBĚ  

 

Na udělení značky není právní nárok. 

Žadatel souhlasí s poskytnutím všech informací týkajících se této žádosti.  
 

 
 
 
 
 

…………..……………………………………………………………………………. 
Datum a podpis oprávněné osoby, případně i razítko 

Ochrana osobních údajů 

 

Žadatel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a evidencí výše uvedených osobních údajů (včetně 
případných fotografií) Místní akční skupinou Boskovicko PLUS, z.s v souladu s evropským Nařízením EP a 
Rady (EU) 2016/679 GDPR. Údaje mohou být použity za účelem prezentace a propagace v rámci místní 
značky „BOSKOVICKO SOBĚ“. 

 

„Čestně prohlašuji, že (…)“ 

1) moje/naše činnosti mají spjatost s územím MAS Boskovicko PLUS či MAS Partnerství venkova. 
2) v souvislosti se svou podnikatelskou činností nepoškozuji životní prostředí nebo jeho složky nad 

míru stanovenou platnými právními předpisy; 
3) jedná se o seriózní činnost, která nehanobí náš region, žádnou osobu, či skupinu osob a je 

propagovatelná; 
4) budu propagovat značku BOSKOVICKO SOBĚ např. na produktech, svých webových stránkách / 

Facebooku, případně jiným způsobem dle domluvy s pracovníky kanceláře MAS Boskovicko 
PLUS; 

5) nezneužiji značku BOSKOVICKO SOBĚ a neposkytnu ji bez předchozího souhlasu MAS třetí 
osobě; 

6) moje srdce bije pro region MAS Boskovicko PLUS či MAS Partnerství venkova; 
7) výše uvedené údaje jsou pravdivé a nezamlčel jsem žádné důležité informace důležité pro 

posouzení žádosti. 

 


