PÁLYÁZATI ADATLAP „Fertő-táj gyermek szemmel”

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület
alkotói pályázatához
A pályázatban kizárólag az A4-es méretű alkotások kerülnek elbírálásra. A műveket kérjük ne tegyék paszpartuba vagy egyéb keretbe! Azok a
pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a kitöltött és aláírt adatlap vagy olvashatatlanul, illetve hiányosan került kitöltésre, nem kerülnek
elbírálásra!

Kérjük, elektronikusan vagy kézzel olvashatóan kitölteni és aláírva a rajzhoz csatolva beküldeni!
Pályázati kategória (a megfelelőt húzza alá):


óvodások



1-2. osztályosok



3-4. osztályosok



5-6. osztályosok



7-8. osztályosok

Az alkotás címe: ............................................................................................................................................................................
A gyermek neve: ...........................................................................................................................................................................
A gyermek iskolájának


neve: .............................................................................................................................................................................



címe: ..............................................................................................................................................................................

A kiállításról és nyereményről értesítendő (a megfelelőt húzza alá):

szülő (törvényes képviselő)

pedagógus



név: ...............................................................................................................................................................................



telefon: ..........................................................................................................................................................................



e-mail címe: ...................................................................................................................................................................



postacím: ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

a pályázó törvényes képviselőjének
vagy pedagógusának aláírása
A pályázó törvényes képviselőjeként és/vagy a törvényes képviselő általi felhatalmazással rendelkező pedagógus kijelentem, hogy a pályázatra
benyújtott alkotás korábbi pályázatokra nem került benyújtásra.
Amennyiben a pedagógus részéről kerül beküldésre az alkotás, akkor annak beküldésével a pedagógus nyilatkozik arról, hogy a gyermek törvényes
képviselője az iskola részére felhatalmazást és hozzájárulást adott a pályázat benyújtására.
A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Fertő-táj
Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való
felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus
adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére
történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban,
oktatásokon vagy a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A művek
felhasználási jogának átengedése térítésmentesen történik.

