MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
Bakonyi bükkösök élővilága - PÁLYÁZATI ADATLAP
(Beküldendő a pályázattal együtt! Kérjük az adatok hiánytalan, olvasható kitöltését!)

RAJZPÁLYÁZAT / VIDEÓPÁLYÁZAT
(A megfelelő aláhúzandó!)

A PÁLYÁZÓ(K) NEVE:
ÉLETKORA (betöltött évek száma):
LAKHELYE (a település neve):
ISKOLA HIVATALOS NEVE:
ISKOLA LEVELEZÉSI CÍME:
Az alkotás címe:
Videó esetén a Youtube linkje:

Rövid szöveges magyarázat a pályamunkához (pl. videó esetén a készítés helye, körülményei):

A pályázó e-mail elérhetősége, amelyen biztosan kapcsolatba léphetünk vele (saját e-mail cím,
ennek hiányában pl. szülő, osztályfőnök címe):

Telefonos elérhetőség (saját telefonszám, vagy szülő, esetleg osztályfőnök / felkészítő tanár
telefonszáma):

A pályázó a pályamű elküldésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve.
A 16 év alatti egyéni pályázóknak, illetve csoportos pályázat esetén minden 16 évnél fiatalabb
csapattagnak kötelezően beadandó, a törvényes képviselő által aláírt „Szülői hozzájárulás”
nyilatkozatot szkennelt formában, a pályaművel együtt el kell küldeni.
Amennyiben a pályázati videó valós személyt is tartalmaz, szükséges az érintett személy/személyek
beleegyező nyilatkozata is!
1

Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a
kiíró részére felhasználási engedélyt:
• A pályázat kiírója jogosult a pályaművek és az azokról készült felvételek korlátlan felhasználására.
• A kiíró jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a pályázat anyagából készített kiállítás
formájában, valamint saját internetes felületein (honlap, a múzeum Facebook-oldala), reklámokban,
továbbá az eredményhirdetést követően azok saját kiadványokban, referenciaként és marketing célból
stb. történő felhasználására.
• A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet elektronikus
formában megjelentesse, közzé tegye, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem
kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
• A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában
regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a
pályázó külön beleegyezésével adhatja ki.
A pályázat kiírója
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
Tel.: +36-88-575 300
E-mail: btmzirc@nhmus.hu
Honlap: www.bakonymuseum.nhmus.hu

SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen
nyilatkozat aláírásával ezúton nyilatkozom, hogy fenti szerzői és felhasználói jogok
ismeretében, a pályázat szervezése, lebonyolítása és annak keretében a díjazott
résztvevők jutalmazása céljából gyermekem személyes adatai (név, lakhely – csak a
település neve -, e-mail cím) kezeléséhez, valamint az általa készített pályamű
tárolásához és a fentieknek megfelelő közzétételéhez
hozzájárulok

nem járulok hozzá.

Szülői felügyeletet gyakorló személy neve: ……………………….…………………. ;
telefonszáma és/vagy e-mail címe: …………………………………………………... ;
érintett gyermek neve és életkora: ……………………………………………………...
Kelt.: ……………………………., 2019. …………..

Szülői felügyeletet gyakorló személy aláírása: …………………………………………
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