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Pályázati adatlap 
A „Stílusrandevú”  

című ötletpályázat pályázati anyagához 

 
 

PÁLYÁZAT ADATLAP 
 
 

Alulírott (név és/vagy cégnév):………………………………………………………… 

 

Lakcíme:………….…………………….…………………………………………............ 

 

E-mail címe:…………………………………Telefonszáma:……………………….….. 

 

Beadott pályamunkák (enteriőrök) száma:.………………………..………………….. 

 

Képzést adó intézmény megnevezése vagy a bizonyítvány kelte, száma:………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 
A BÁV Zrt és a Lakberendezők Országos Szövetsége által kiírt „Stílusrandevú” 
ötletpályázatára, mint Nevező kijelentem, hogy a beadott pályamunka a pályázati 
feltételeknek megfelel, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.  
 
Nyilatkozom, hogy a pályázati kiírás tartalmát megismertem és elfogadom. 
Tudomásul veszem, hogy a Zsűri döntése ellen fellebbezési joggal nem élhetek, 
valamint hogy a pályázat lezárultával - a szakmai zsűri értékelése után - 
lehetőségem van, kizárólag a saját pontszámaimat megnézni - személyesen, a 
BÁV Zrt. irodájában. 
 
Nyilatkozom, hogy az „Stílusrandevú” pályázatára benyújtott pályamű a saját 
egyéni és eredeti szellemi termékem, az én tulajdonomat képezi. 
A pályázati munka további, harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik 
személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiírónak a pályázati munkára 
vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. 
 
Hozzájárulunk ahhoz, hogy Kiíró és a pályázat Fő Támogatói a pályázat 
mellékleteként megadott személyes adataimat a pályázat dokumentumaként és 
céljaira kezeljék. A pályázati anyagom beküldésével egyidejűleg beleegyezem, 
hogy a Kiíró és a Támogatók a beadott pályázati munkámat, az erről készült 
fotókat, a pályázat promotálása és népszerűsítése céljából szabadon, 
díjmentesen, bármikor és tetszőlegesen felhasználhatják, többek között 
nyilvánosságra hozhatják, nyilvános előadásokon felhasználhatják, kiállíthatják, 
az írott és elektronikus médiában közzétehetik, megnevezve a pályázat készítőjét 
és elérhetőségi adatait. 
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A Kiíró (BÁV Zrt és LOSZ) e „Nyilatkozatot” tevőt a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról hozott 1992. évi LXIII. Törvényre való hivatkozással tájékoztatja: A közölt 
adatokat kizárólag a fentiekben megjelölt céllal használja és tartja nyilván. Nyilatkozatának 
benyújtását úgy tekinti, mint beleegyezést és hozzájárulást ahhoz, hogy a közölt személyes és 
szakmai adatait a pályázat dokumentációjaként megőrzi, nyilvántartja, és szakmai 
feldolgozásokban felhasználhatja, közreadhatja. 

 
Mellékletek: 
 

 Pályamű(vek). 

 Műleírás(ok).  

 Nem LOSZ tagság esetén végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok 

igazolására alkalmas okirat másolata.  

 
 
 
 
Budapest, 2018.  
 
 
 
         ____________________ 

               Pályázó aláírása 
 

 

 


