










 

 

1. 

 

 

P R E Z E N Č N Í  L I S T I N A  

ze zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí, z. s., 
k 8. výzvě „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava IV.“ 

které se koná 5. 1. 2021 od 9:30 hod., resp. neprodleně po skončení školení on-line na platformě ZOOM 

 

Svým přihlášení na on-line schůzku účastníci udělili MAS Pobeskydí, z. s., výslovný souhlas se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového nebo 
zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS Pobeskydí, z. s., je 

do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své propagační účely (internetové 
stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). 
Svým přihlášení na on-line schůzku účastníci udělili MAS Pobeskydí, z. s., výslovný souhlas ke zpracování a evidenci údajů uvedených v prezenční listině pro účely zaslání 
výstupů z akce, pro potřeby doložení proběhlé akce a budou poskytnuty poskytovateli podpory, příslušným řídicím orgánům a dalším kontrolním orgánům. 
 

Člen výběrové komise Zastoupen Zájmová skupina/veřejný sektor Podpis 

Tělovýchovná jednota Dobratice, z. s. Ing. Břetislav Bortlíček Pospolitost a kulturní dědictví On-line účast 

TOZOS spol. s.r.o. Jana Janišová Zemědělství a lesnictví On-line účast 

Mikroregion Žermanické a Těrlické 
přehrady 

Jana Pohludková 
Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj 

území (veřejný sektor) On-line účast 



Zasedání výběrové komise 5. 1. 2021 (8. výzva IROP)  
 

 

Svým přihlášení na on-line schůzku účastníci udělili MAS Pobeskydí, z. s., výslovný souhlas se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového nebo 

zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS Pobeskydí, z. s., je 
do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své propagační účely (internetové 
stránky, sociální sítě, informační a propagační materiály apod.). 
Svým přihlášení na on-line schůzku účastníci udělili MAS Pobeskydí, z. s., výslovný souhlas ke zpracování a evidenci údajů uvedených v prezenční listině pro účely zaslání 
výstupů z akce, pro potřeby doložení proběhlé akce a budou poskytnuty poskytovateli podpory, příslušným řídicím orgánům a dalším kontrolním orgánům. 

 

 

 

Rodinné centrum Bambulín, z. s. Ing. Lucie Pupíková Vzdělávání, děti a mládež On-line účast 

Základní škola a Mateřská škola 
Dobratice, okres Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace 

Mgr. Karla Peterková Vzdělávání, děti a mládež (veřejný sektor) On-line účast 

KČT, odbor Beskydy Martin Stiller 
Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj 

území omluven 

Asociace soukromého zemědělství 
Těšínského Slezska, z.s. Ondřej Novák Zemědělství a lesnictví On-line účast 

 

Další účastníci: Krystyna Nováková (zaměstnanec MAS) on-line účast       Pavel Žiška (zaměstnanec MAS) on-line účast 
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