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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
1.) Alulírott 

Név:  

Lakcím:  

Email cím:  

Telefonszám:  

(továbbiakban: Pályázó) nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket részletesen megismer-
tem, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom. 
 
2.) A fotópályázat kiírói 

Rózsakunyhó Alkotóműhely 120 éves a szőregi rózsatő kezdeményezés 
Halmos Monika Sikeres Régió Alapítvány 
1162 Budapest Rozsos u. 53. 6771 Szeged, Szerb u. 50/b 

 (továbbiakban: Kiírók) 
 
3.) Pályázni a Pályaművek és a kitöltött, aláírt, beszkennelt Pályázati adatlap elektronikus 
formában történő beküldésével (rozsapalyazat2014@gmail.com emailcímre) lehet. 
 
4.) A Pályázó kijelenti, hogy az általa beküldött pályaművek a saját szellemi alkotásai, azo-
kon harmadik személynek semmiféle joga nem áll fenn. A Pályázó tudomásul veszi, hogy 
amennyiben személyiségi- vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a pá-
lyaművekkel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az azzal kapcsolatos jogkövet-
kezményeket kizárólag a Pályázó viseli. 
 
5.) A Pályázó az általa beküldött pályaművekre korlátlan felhasználói jogot biztosít a Kiírók 
részére. Ezáltal Kiírók jogosulttá válnak a pályaműveket térítésmentesen, térbeli-, időbeni, 
formai- és felhasználási korlátozás nélkül, a Pályázó által feltüntetett szerző megjelölésé-
vel felhasználni. 
 
6.) A Pályázó vállalja, hogy kérésre bemutatja a pályaművek eredeti, módosítatlan állomá-
nyait. 
 
7.) Egy Pályázó tetszőleges pályaművel nevezhet. Minden pályaműnél a nevezési kategória 
mellett megadható a pályamű címe, illetve a pályamű szerzője (ez a megnevezés fog sze-
repelni hivatkozásként). A pályamű címe, valamint a szerző megjelölése tetszőleges lehet, 
de nem tartalmazhat reklámot, honlapcímet, másokat sértő kifejezést. Amennyiben a Ki-
írók álláspontja szerint a pályaművek címe, illetve szerző-megjelölése nem elfogadható, 
jogosultak a Pályázóval történő egyeztetés után megváltoztatni azt. Amennyiben a Pályá-
zó nem ad meg szerzőt, a Kiírókat a későbbi felhasználás során hivatkozási kötelezettség 
nem terheli.  
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8.) Pályaművek adatai 

Fájlnév Kategória Cím Szerző 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
9.) A Pályázatban megadott személyes adatokat a Kiírók kizárólag a pályázattal kapcsolat-
ban használják, azokat harmadik félnek nem adják át (kivéve ha ahhoz a Pályázó külön 
nyilatkozatban hozzájárul). A pályázati adatlapok a Kiírók ügyviteli nyilvántartásaiban, 
mint szerződések kerülnek tárolásra. 
 
 

Dátum:  Aláírás: 
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