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Beszámoló 

"Személyes kulturális kincsem" 
 
 
Kérjük írjon le egy  szellemi kulturális örökséget amely közel van a szivéhez ,  szoros személyi 
kapcsolata van vele és szeretné megosztani az európai szomszédokkal. Csatolni kell egy fotót  a 
kulturális örökséggel együtt. Kategoriák és  javaslatok  megtalálhatok a codanec.eu  honlapon. 
Kérjük a kitöltött  ürlapot küldje be  az     info@ileu.net. 
 
A  projekt honlapján megjelentetjük ( codanec.eu), a kiálitások és a  közönségszolgálat keretében: 
 

Által benyújtott 

Személy / csoport neve  

Ország  

Város / Eredeti  hely  

Régió / tartomány / terület 

 (pl.  városi terület) 
 

Etnikai csoport  

Saját honlap (hogyha lehetséges)  

 

A következő leírás első benyomást ad a kulturális örökségről. A leírások egységesen bemutatásra 
kerülnek a honlapon. Ezért kérjük, hogy tartsa be a megadott 700 karaktert. Írja be a szöveget a 
saját nyelvén és angolul (hogyha segítségre van szüksége az angol fordításnál, kérjük ossza meg 
velünk). Bővebb leírásnál  az alap információkat és a dokumentumokat is csatolni kell (B ürlap) 

 

Kulturális kincsem - 
Elnevezése   

 

A kulturális örökség leírása és  személyes kapcsolata (kb. 700 karakter) 
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Szándéka hogy a kulturális kincsét bemutatja és átadja másoknak, különösen  az európai 
szomszédoknak . (kb. 700 karakter) 

 

 

 

 

Angol  forditás: A kulturális örökség leírása és  személyes kapcsolata 

 

 

 

 

Angol  forditás: Szándéka hogy a kulturális kincsét bemutatja és átadja másoknak 

 

 

 

 
Szükségünk van jó minőségü  digitális fotóra, amely alkalmas a feltöltésre a  honlapon 
(képminőség/felbontás min. 1920x1440 (1080p): 
 

Fotó önről vagy a csoportról a kulturális kincsel amit választott. (pl. fotó  a táncról.) 

Fotó 

(kérjük csatolja a fotót  jpg vagy png 
formába) 

A megnevezésbe kövesse az alábbi 
utasitást: 

CODANEC_Ország_Hely_Név_Kép_Szám 

 

A fotó  cime vagy leírása  

A fényképész neve  

A személyes fotó  használatára szükséges a hozzájárulás, ezért kérjük, töltse ki a mellékelt űrlapot 
(forma C). 

 
Rövid videót is csatolhat, max. 3 perc, mely bemutatja a kulturális örökségét.  Kérjük 
őrizze meg a videót a kovetkező formába: CODANEC_Ország_Város_Név_Videó 

Cím és a videó leírása  
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A felvételező személy neve   

Szükséges a hozzájárulás, a videó és a videón látható személy megjelentetésére,  ezért kérjük, 
töltse ki a mellékelt űrlapot (C forma). 

 
Kérjük, válassza ki, hogy melyik kategóriába tartozik a kulturális kincs, és kattintson oda. 
Leírás vagy alkategóriák magtalálhatók a honlapon http://codanec.eu/categories/ 
 

Kategóriák(kérjük válasszon) Leírás vagy alkategória (pl. népi tánc) 

☐Tánc 
 
 

☐Zene  

☐Előadó művészet  

☐ Fesztiválok, hagyományok  

☐ Kézművészet, kézimunka 
 
 

☐ Regionális étkezés és ivás kultura 
 
 

☐ Munkálatok a természetbe és 
környezetbe 

 
 

☐Nyelv és irodalom  

☐ Régi komunikációs tehnikák  

☐Fotó és fotóművészet  

☐ Társadalmi aktivitás   

☐Történelem  

☐Játékok  

☐Értékek  

☐ Egyéb  

 
Az űrlap kitöltésével és aláírásával egyetértenek  abban, hogy ILEU eV közzé teheti az információt, 
képeket és dokumentumokat. A kiadvány megjelentetik a projekt honlapján  a     condanec.eu, 
keretében.  Kiállítások kapcsolódnak a CODANEC projekthez és  promoció célokra használodnak fel.  
Ezen felül biztositja számunkra, hogy jogunk van a szöveg és a fotók megjelentetésére.  Nem 
vállalunk felelősséget a tartalommal kapcsolatba és egyéni hozzájrulásba.  
 

http://codanec.eu/categories/
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A személyes adatok kezelése nagyon érzékenyen és csak a DSGVO keretén belül használjuk (GDPR - 
általános adatvédelmi rendelet). Ezért a következő személyes adatokat kizárólag arra használjuk, 
hogy Önnel a kapcsolatot fentartjuk és nem kerül nyilvánosságra. 
 

Személyi adatok (ezek az adatok nem lesznek megjelentetve, csak a kapcsolat fentartására): 

Név/kapcsolattartó:  

Cím:  

Ország:  

E-Mail:  

Telefon:  

 

Köszönjük a hozzájárulását  és várjuk a személyes kulturális kincseket a Duna menti régióból. Kérjük a 
kitöltött ürlapot küldje be az  info@ileu.net   a dokumentum megnevezésére kövesse az utasitást: 
CODANEC_A_Ország_Hely_Név_Nyelv (pl.  DE / EN / BG / RO) 

 

Kérjük ne felejtse el  aláírni! 

 

Hely, dátum: __________________________     Aláírás: _________________________________ 

 


