
Pályázati adatlap 

a „Nagy Háború” elnevezésű filmpályázathoz 

 
Pályázók oktatási intézménye: 

Név:  

Cím:  

Igazgató neve:  

Intézmény  

e-mail címe: 

 

 

Pályázó csoport: 

Képviselője: 

Név:  

Születési idő:  

Osztály:  

Lakhely (csak 

településnév): 

 

 

Tagok: 

Név:  

Születési idő:  

Osztály:  

Lakhely (csak 

településnév): 

 

 

Név:  

Születési idő:  

Osztály:  

Lakhely (csak 

településnév): 

 

 

Felkészítő tanár: 

Név:  

Funkció:  

Lakhely (csak 

településnév): 

 

E-mail cím:  

 

A pályázó csoport képviselője aláírásával igazolja, hogy a filmkészítés során betartották a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit, a film elkészítése során csak 

jogtiszta zenei és képi anyagot használtak fel.  

A pályázó csoport kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a pályázat során benyújtott műnek, az a 

csoport tagjainak saját szellemi alkotása, szavatolja, hogy nem áll fenn harmadik személynek 

olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely az alkotások felhasználását korlátozná vagy 

akadályozná. 

 

…………………………, 2018. ……………………… 

        ---------------------------------------------- 

                         csoport képviselőjének aláírása  



Hozzájáruló nyilatkozat 

a „Nagy Háború” elnevezésű filmpályázathoz 
(Szülő/gondviselő/nagykorú tanuló részére) 

 

 

Név 

(szülő/gondviselő/nagykorú 

tanuló): 

 

Lakhely (csak 

településnév): 

 

 

Alulírott, mint a ……………………………...………………. nevű gyermek 

szülője/gondviselője hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermek részt vegyen a DMJV 

Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a MH 5. Bocskai István Lövészdandár 

által kiírt és lebonyolításra kerülő (továbbiakban együtt: Pályázat kiírói), a „Nagy Háború” 

elnevezésű filmpályázaton. (Jelen bekezdést csak kiskorú gyermek pályázó esetén kell 

kitölteni!) 

 

Jelen dokumentum aláírásával egyidejűleg hozzájárulok: 

 hogy a Pályázat kiírói a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat/gyermekem 

személyes adatait a pályázat eredményhirdetésétől számított 1 évig a pályázat értékelése, 

megvalósulásának dokumentálása céljából kezeljék;  

 hogy az adatkezelés keretében a Pályázat kiírói a pályázati adatlapon megadott személyes 

adataimat/gyermekem személyes adatait nyilvánosságra hozzák; 

 a „Nagy Háború” elnevezésű filmpályázathoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása 

során a rólam/gyermekemről készített fotódokumentáció felhasználásához és 

közzétételéhez a Pályázat kiíróinak a pályázattal kapcsolatos kommunikációs tevékenysége 

(pl.: sajtóközlemények, sajtóhírek, internetes-megjelenés stb.) során. 

 

Jelen dokumentum aláírásával egyidejűleg engedélyezem: 

 hogy a/az gyermekem/általam alkotott pályamunkát a Pályázat kiírói digitális formában 

megőrizzék és nyilvánosságra hozzák; 

 hogy a pályaművek archiválás céljából átadásra kerüljenek a MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár könyvtára részére. 

 

Jelen dokumentum aláírásával egyidejűleg tudomásul veszem: 

 hogy a pályázat keretében megalkotott, szerzői jogi védelem alá eső szellemi alkotás 

vonatkozásában a Pályázat kiíróit korlátlan idejű, ingyenes használati jog illeti meg, azokat 

a pályázati feltételek megvalósításához szabadon használhatja fel;  

 hogy nem igényelhetek térítést a pályamű elkészítése jogcímén, illetve azzal kapcsolatosan 

bármilyen más jogcímen sem. 

 hogy semmilyen jogi követeléssel nem élhetek a pályaművel kapcsolatosan a pályázat 

kiíróival szemben. 

 

…………………………, 2018. ……………………. 

 

 

     ……………………………………..... 

            szülő/gondviselő/nagykorú tanuló aláírása 


