Szerintem – Fiatalok egy egészségesebb jövőért pályázat
Pályázati adatlap
Pályázó neve:
Születési idő (év, hó, nap):
Lakcím:
Iskola és osztály pontos megjelölése:
Iskola címe:
Szülő (törvényes képviselő) neve:
Szülő telefonszáma:
Szülő e-mail-címe:
Kérjük, hogy a pályázati adatlapot fokozott odafigyeléssel töltsd ki/legyenek kedvesek kitölteni, mert
ha a pontatlan, hibás vagy hiányos pályázatok benyújtóit ezen hibák miatt az elbírálók nem tudják
beazonosítani, elérni, tájékoztatni, ezért a pályázat kiírója nem tud felelősséget vállalni.
A pályázó pályázatával részt vesz az APPLiA Magyarország Egyesülés által kiírt 2021-es Szerintem –
Fiatalok egy egészségesebb jövőért! pályázaton; a pályázat beküldésével a pályázó és a törvényes
képviselője a pályázati kiírást tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek tekinti.
Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertesként a pályaműve kiválasztásra kerül, a fotózás
2021. április 9-11. között lesz Budapesten. Egyéb időpontban történő fotózásra nincs lehetőség.
Kérjük, legyél szíves/legyenek szívesek az alábbi nyilatkozatokat elolvasni és a megfelelő négyzetet
megjelölni. Fontos, hogy a 16. életév betöltését megelőzően érvényes hozzájáruló nyilatkozatot
kizárólag a pályázó törvényes képviselője (szülője) adhat.
Hozzájárulok ahhoz, hogy rólam, nyertesség esetén, az APPLiA Magyarország fényképeket készítsen
és e képeket (a pályázatomból kiemelt gondolatok mellett) a 2021/2022-es iskolai APPLiA naptárhoz
felhasználja, valamint Facebook oldalán és egyes (hazai, illetve nemzetközi) konferenciákon
közzétegye.
o Hozzájárulok

o Nem járulok hozzá

Hozzájárulok ahhoz, hogy az APPLiA Magyarország nyertességem esetén a rólam készült fényképeket
és pályázatomat egy e célból létrehozott weboldalon nevem feltüntetésével együtt közzétegye.
o Hozzájárulok

o Nem járulok hozzá

Hozzájárulok ahhoz, hogy nyertességem esetén az APPLiA Magyarország videofelvételt (werkfilm,
kampányfilm) készítsen rólam, véleményemről, pályázatomról és e felvételeket a YouTube-on,
Facebookon, sajtóközleményben, TV-ben, valamint (hazai, illetve nemzetközi) konferenciákon
közzétegye, felhasználja.
o Hozzájárulok

o Nem járulok hozzá

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása
azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelésre vonatkozó további részletes tájékoztatást a pályázati útmutató tartalmazza. Kérdés
esetén kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségen:
forgomorgo@forgomorgo.hu
KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSÁK VÉGIG A TELJES PÁLYÁZATI KIÍRÁST! AZ ALKOTÁS ELKÉSZÍTÉSÉRE
VONATKOZÓAN IS KÖVESSÉK A SZABÁLYOKAT!
Dátum:

___________________________________
a pályázó sajátkezű aláírása
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Szülő (törvényes képviselő) sajátkezű aláírása1

16 éves kor alatti pályázó esetén a szülő (törvényes képviselő) sajátkezű aláírása is szükséges.

