KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY

Thessaloniki, 2018. április 16.

Jelentkezési lap #Cedefof fotópályázat
Kérjük töltsék ki az alábbi jelentkezési lap minden mezőjét (a csapattagok és a
tanárok/felkészítő tanárok részletes adatait, a képsorozat címét és leírását), és
küldjék el a kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a nagyfelbontású képekkel
együtt a következő email címre: CedefopPhotoAward@cedefop.europa.eu,
Tárgyként a következőt írják be: ‘CedefopPhotoAward 2018’ (“Cedefop
Fotópályázat 2018”)
A jelentkezési lapot a következőképpen kell elmenteni: “A csapat
nevee_CedefopPhotoAward’.
1. számú csapattag
Családi és utóneve:
(1)
Születési ideje:
Szakképzési
intézmény/szolgáltató:
Ország:
(2)
Emal
2. számú csapattag
Családi és utóneve
(1)
Születési ideje:
Szakképzési
intézmény/szolgáltató:
Ország:
(2)
Email
3. számú csapattag (ha van)
Családi és utóneve:
(1)
Születési ideje
Szakképzési
intézmény/szolgáltató:
Ország:
(2)
Email
4. számú csapattag (ha van)
Családi és utóneve
(1)
Születési ideje
Szakképzési
1

( )A győzteseknek é a s második helyezetteknek cask az életkorát fogják közzé tenni, a születési
idejüket nem.
2

( ) A csapat tagjainak és a tanárok/felkészítő tanárok email címeit nem teszik közzé.
Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea), GREECE | Postal address: PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki, GREECE
Τel. +30 2310490111 | Fax +30 2310490049 | Email: info@cedefop.europa.eu | www.cedefop.europa.eu

intézmény/szolgáltató:
Ország
(2)
Email
Tanár/felkészítő tanár (ha van)
Családi és utóneve
Funkciója/Beosztása
Szakképzési
intézmény/szolgáltató:
Ország
(2)
Email

Az alábbi háttér-információkat a kiválasztott fotókról és nyertesekről egy
újságcikk megírásához fogjuk felhasználni, és képaláírásként a fotós történethez,
ha a Cedefop ki fogja azt állítani:
A fotós történet címe:
A fotós történet leírása
(maximum 100 szóban,
belefoglalva, hogy kik láthatók
a képen, mikor készültek a
képek és milyen
kontextusban)

Válasszák ki, hogy a fotós történet bármilyen további jövőbeni felhasználása
esetében, hogyan szeretnék, ha hivatkoznának az anyagukra :
.................................................................................... (pl. © Csapatnév)
Jelentkezésünk elküldésével:







mi, az alulírottak, beleegyezzünk abba, hogy a Cedefop és az Európai
Bizottság a fotós történetünket bármilyen más, nem-kereskedelmi célból
felhasználhassa;
ha a fotós történetünket közzé teszik beleegyezünk abba, hogy a megadott
személyes adatainkat (kivéve email címünket és születési dátumunkat) is
nyilvánosságra hozzák;
igazoljuk, hogy a pályázatra megküldött fotók tulajdonosi és szerzői joga felett
mi rendelkezünk;
kijelentjük, hogy a képek nyilvánosságra hozatalát, a képeken szereplő
összes személy emgedélyezte.

☐ Elolvastuk és elfogadjuk a szabályokat.
1.

számú csapattag

Kiskorú résztvevő esetében
a szülő /gyám aláírása

………………………………………..
Dátum, aláírás
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……………………………….
Dátum, aláírás
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2.

számú csapattag

Kiskorú résztvevő esetében
a szülő /gyám aláírása

………………………………………..
Dátum, aláírás
3.

számú csapattag (ha van)

……………………………….
Dátum, aláírás
Kiskorú résztvevő esetében
a szülő /gyám aláírása

4.

………………………………………..

……………………………….

Dátum, aláírás

Dátum, aláírás

számú csapattag (ha van)

Kiskorú résztvevő esetében
a szülő /gyám aláírása

………………………………………..

……………………………….

Dátum, aláírás

Dátum, aláírás

Tanár/felkészítő tanár (ha van)
………………………………………..…………..…
Dátum, aláírás
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