
Podpisem prezenční listiny vyjadřujete souhlas s využitím fotografií pořízených v rámci této akce pro neomezenou 

mediální propagaci projektu ATCZ167. 

Bei Geltendmachung von Diaten sind entsprechende Kí.irzungen zu berí.icksichtigen (z.B. Mittagessen). 

Als Teilnehmerln erkldren Sie sich damit einverstanden, dass Fotos, die wdhrend der Veranstaltung von lhnen gemacht 

werden, Jur die mediale Nutzung im Rahmen des Projektes ATCZ167 uneingeschrdnkt verwendet werden durfen. 
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Evropský fond pro regionálnl rozvoJ 

Název akce/ Veranstaltung: přednáška pro odbornou a širokou veřejnost 
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"Hydrotermální potenciál v oblasti Pasohlávky -

Laa an der Thaya" 

Datum I Datum: 9.12.2021 (16:00 - 19:00) 

Místo konání I Veranstaltungsort: PřF MU, Kotlářská 2, Brno 

Odb. garant akce: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. 
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(zde cílová skupina - vzděl. a výzk. instituce)

(vše převážně studenti PřF MU, čili 
zástupci cíl.skupiny široká veřejnost - 22x, 
případné drobné odchylky vyznačeny - 2x, 
pracovníci projektu nepočítáni nikam - 2x)

Kopecky
Zvýraznění
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Rakousko-česká republika 
Evropsky fond pro regionillni rozvoj 

Podpis/ Unterschrift 
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(zde cílová skupina - vzděl. a výzkumná instituce)

(pracovník projektu - nepočítáno)

(pracovník projektu - nepočítáno)






