
„Színes gyomokról álmodom” fotópályázat jogi nyilatkozata 

(jelentkezési lap és hozzájáruló nyilatkozat) 

Alulírott …………..……………………..…………... (pályázó neve) (továbbiakban: Pályázó), 

születési hely és születési idő: ………………..………………..………….. lakhely (irányítószám, 

település, utca, házszám): ………..………..………………………………….... a fotók beküldésével 

jelentkezem a Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban: Pályázat kiíró), az 

„Év vadvirága” választás alkalmából meghirdetett „Színes gyomokról álmodom” fotópályázatra.  

Nyilatkozom, hogy a Pályázati kiírást ismerem, a Pályázatban rögzített nevezési feltételeket és 

kikötéseket, annak előírásait elfogadom, így az abban foglaltakat magamra nézve kötelező érvényűnek 

tekintem az előírások betartásáért teljeskörűen felelősséget vállalok.  

A Pályázat beküldésével egyben kijelentem, hogy saját fotóm látható a regisztrációhoz tartozó 

Pályázatban, amiért teljeskörűen felelősséget vállalok. A Pályázat saját szellemi termékem, így a 

részvételem nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, így harmadik személynek nem áll fenn 

olyan joga, amely a Pályázat benyújtását és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná.  

A kiírt pályázatra jelentkezőként feljogosítom a Pályázat kiíróit a pályázatra benyújtott fotókkal 

kapcsolatos, magyar és közösségi jogszabályból jelenleg fennálló, vagy a jövőben keletkező szerzői, 

és az ehhez kapcsolódó jogok, vagy bármely más szellemi tulajdonjogból eredő jogosultság ingyenes, 

kizárólagos, átruházható, térben és időben korlátozásmentes használatára, hasznosítására. Tudomásul 

veszem, hogy a Pályázat kiírói a pályázat benyújtásával fentiekben rögzített jogok jogosultjává válnak, 

de nem kötelesek megjelentetni/közzétenni a fotókat.  

A Pályázat kiírói, illetve bonyolítója nem vállalnak felelősséget olyan technikai vagy más 

problémákért, amelyek megakadályozzák a pályázati anyag beadását. 

Nyilatkozom arról is, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (4.) 

bekezdésében foglaltak szerint a Pályázat után díjazásra –a nyereményeken felül- igényt nem tartok, 

erről jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten lemondok, így a Pályázat kiírói valamennyi 

benyújtott pályamunkát díjmentesen, a szerző (pályázó) részére történő bármilyen ellenérték vagy 

szerzői jogi díj megfizetése nélkül a honlapjukon megjelentethetik. 

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Pályázatom és nevem megjelenjen a „Vadonlesők 

Közössége Természetvédelmi Egyesület” „Év vadvirága” program promóciójával összefüggésben, 

amelyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illet meg a program időtartama alatt, vagy a 

későbbiek folyamán a program lezárulása után. Hozzájárulok, hogy a Pályázat kiírói a fotópályázatot 

kiállítsák, illetve azt későbbi kommunikációs anyagokon, díjmentesen felhasználhassák.  

Feltétel nélkül beleegyezem abba, hogy személyes adataim (név, e-mail cím) a Pályázati kiírói 

adatbázisába bekerüljenek. A nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásom önkéntes, az 

adatkezelés jogalapja az érintettek – információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja szerinti - hozzájárulás.  

Tudomásul veszem, hogy a Pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a kiírásnak nem megfelelő, 

pl. természetkárosítást népszerűsítő Pályázatot minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár 

utólagosan– a Pályázatból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik, így esetleges 

nyertesség esetén a Pályázat kiírói nem kötelesek a nyereményt átadni.  

Kelt:……………...................... , 2021. ……………............. …….  

Pályázó aláírása: ……………………………………………………………………  

email címe: ………………………………………………………………………..  


