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Nevezési lap, részvétel a pályázaton 

""Személyes kulturális kincsem"  mint a  CODANEC projekt  része 

 

 

A “Személyes kulturális kincsem” pályázaton  való részvételre, szükségünk van  kitöltött és aláirt 

részvételi űrlapra, beleértve a felhasználati  nyilatkozatot, igy lehetőségünk van a szövegek, fotók 

és videók felhasználására.  

Kérjük a kitöltött  űrlapot küldje be  az  info@ileu.net  a file megnevezése: 

CODANEC_Form C_ország_hely_név 

 

Kérjük töltse ki az űrlapot és mellékelje a  fotót  és videót. 

 

Által benyújtott: 

Név:  

Ország  

Város / Eredeti  hely  

Régió / tartomány / terület 

 (pl.  városi terület) 
 

E-Mail:  

Telefon:  

 

Felhasználási nyilatkozak a fotókhoz és videókhoz 

 

A szerződés aláirásával  kijelentem, hogy ILEU  e.V. –nak (Schweinmarkt 6, 89073 Ulm, Germany) 

megadom a használati jogot, a szövegek, képek és videók felhasználására a nyomtatott médiába:  

valamint az országos kiállitásokon. Továbbá egyetértek azzal, hogy  ILEU e.V. videómat 

megjelentetheti  a  YouTube csatornán és hozzákapcsolhatja a  codanec.eu honlapon. Kijelentem 

hogy én vagyok a szerzői  jog tulajdonosa a benyújtott szövegek/fényképek/ videók és személyek 

beleegyezésével. Tudatom van rolla hogy a nyilatkozatomat vissza tudom vonni bármikor.  
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Sorszám Text: ☐ Fotó: ☐ Videó: ☐ 

Cim, szöveg/fotó/videó:  

Szerző (fotós), a szöveg / fotó 
/ videó 

 

A media  megőrzése mint CODANEC_competition_Hely_Név_Szám 

 

Sorszám Text: ☐ Fotó: ☐ Videó: ☐ 

Cim, szöveg/fotó/videó:  

Szerző (fotós), a szöveg / fotó 
/ videó 

 

A media  megőrzése mint CODANEC_competition_Place_Name_Nr 

 

Sorszám Text: ☐ Fotó: ☐ Videó: ☐ 

Cim, szöveg/fotó/videó:  

Szerző (fotós), a szöveg / fotó 
/ videó 

 

A media  megőrzése mint CODANEC_competition_Hely_Név_Szám 

 

 

 

Megerősitem, hogy a fotón és a videón látható személyek hozzájárultak azok közzétételéhez. 
(Ha lehetséges a fotón és a videón látható  személyek listája mellékelése.)  

  

  

  

  

  

  

  



CODANEC   

Web: codanec.eu 
Űrlap C, Részvételi űrlap 
és felhasználási nyilatkozat    
 

Oldal 3 a 3-ból 
 

 

 

 

Megjegyzés: 

 

 

 

 

Kérjük ne felejtse el  aláírni! 

 

Hely, dátum: __________________________     Aláírás: _________________________________ 


