
Kérjük a pályázattal együtt elküldeni!  

E-mail:  barlangturak.anp@gmail.com 

 

JELENTKEZÉSI LAP, ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 16 

ÉVEN ALULI PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA 

 

A 25 éves Nemzeti Kulturális Alap (NKA), a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit 

Kft. (MANK) és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) grafikai pályázatot hirdet 

„Modern kori barlangrajzok” címmel. 

 

A pályázó gyermek adatai  

A gyermek neve:  

A gyermek életkora:  

A gyermek lakcíme:  

A nevezési korosztály: 3-9 éves korosztály 

10-14 éves korosztály 

14 év fölötti korosztály (14-16 év) 

 

A gyermek törvényes képviselőjének 

adatai 

 

A törvényes képviselő neve:  

A törvényes képviselő telefonszáma:  

A törvényes képviselő e-mail címe:  

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………,  

mint …………………………………………………………………………………… 

nevű gyermek törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a 2018-ban meghirdetett 

„Modern kori barlangrajzok” című pályázat kiírását megismertem és azt elfogadtam. 

 

…………………………………………………………………… (pályázó neve) törvényes 

képviselőjeként a pályázaton való részvétellel, jelen nyilatkozat aláírásával önként és 

kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fent nevezett gyermek, valamint a saját fentiekben 

megadott adatainkat/adataimat a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, az általuk meghirdetett 

2018. évi „Modern kori barlangrajzok” elnevezésű grafikai pályázattal kapcsolatosan és ebből 

a célból legfeljebb 2 évig, vagy visszavonásig kezelje.  

 

Önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ugyanezen célból a fent nevezett gyermek 

által elkészített és a hivatkozott pályázatra benevezett alkotást, a gyermek nevét, korosztályát, 

települését a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 

és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ezen rendezvényéhez kapcsolódó kampányaiban 
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felhasználja, az ANP területén, illetve a „25 éves a Nemzeti Kulturális Alap” témájú 

kiadványokban közzétegye,  és ebből a célból legfeljebb 2 évig, vagy visszavonásig kezelje.  

 

Egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a pályázati 

nyertes, valamint a nem nyertes, de bemutatásra érdemesnek ítélt pályaműveket nyomdai úton 

előállítsa, és bemutassa az alkotásokat fotókon, cikkekben, valamint egyéb audiovizuális 

anyagokban, ebből a célból legfeljebb 2 évig, vagy visszavonásig kezelje.  

 

Előzetesen hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy az Igazgatóság a nyertes, valamint a nem 

nyertes, de bemutatásra érdemesnek ítélt alkotást, a gyermek nevét, korosztály 

megjelölésével, ebből a célból legfeljebb 2 évig, vagy visszavonásig kezelje és közzétegye az 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldalán, honlapján, a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tegye, sugározza, azt bármely módon felhasználja és terjessze. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy ………………………………………. nevű 

gyermekem személyes adatai a pályázat alkalmával rögzítésre kerüljenek, így különösen, 

hogy az eredményhirdetésen való részvétellel összefüggésben képfelvétel készüljön. 

Hozzájárulok továbbá ezen felvételek nyilvánosságra hozatalához, közzétételéhez. 

 

Kijelentem, hogy a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofit Kft. és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett 

„Modern kori barlangrajzok” elnevezésű grafikai pályázatra kiírt szabályzatban rögzített 

valamennyi rendelkezést megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem 

el.  

 

A fenti hozzájárulásomat bármikor, feltétel nélkül visszavonhatom.  

 

 

Kelt: …………………………, 2018. ………. hónap ….... nap.  

 

 

 

…………………………………………..  

        a törvényes képviselő aláírása  

 

A pályázattal kapcsolatos további információkért látogasson el a www.anp.hu oldalra, vagy 

keresse munkatársainkat a  barlangturak.anp@gmail.com e-mail címen. 
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