
NYILATKOZAT 
a Moravcsik Alapítvány Jövő gyermekei című pályázatához 

Kérjük, a nyilatkozatot olvashatóan, nyomtatott betűvel töltse ki! 

Jelentkező neve: 
Születési idő: 
Telefonszáma: 
Email címe: 

Gondnokság, vagy 18. életévét be nem töltött személy esetén 
Gondnok/gondviselő neve: 
Lakcíme: 
Telefonszáma: 

  NYILATKOZAT 

2019-ben a Moravcsik Alapítvány a Budapest Art Brut Galériával közösen pályázatot hirdet művészeti képzést 
folytató és művészeti képzésben részt vett alkotók részére „A jövő gyermekei” címen. A művészeti pályázat a 
fiatalok jövőképét kívánja reprezentálni. A pályázat apropót ad arra, hogy az alkotók összemérhessék 
képességeiket, publicitási lehetőséget kapjanak, illetve az önkifejezés szellemében inspirációt nyerjenek.  

Ezen Beleegyező Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Jövő gyermekei címen meghirdetett pályázatra 
(2019. december 27–2020. február 3.) készült alkotásaim beadásával hozzájárulok és nyilatkozom, hogy: 

- a személyes adataimat/gondozottam személyes adatait a Moravcsik Alapítvány, mint a Budapest Art 
Brut Galéria fenntartója kezelje, és számomra a pályázattal kapcsolatos információkat juttasson el, 

- hozzájárulok a díjnyertes pályázati munkákból megrendezett kiállításon készült olyan fotók és 
filmfelvételek médiában történő közléséhez, amelyeken felismerhetően szerepelek, 

- a Moravcsik Alapítvány a pályázatra beadott alkotásaimat nevem és az alkotások címének - ha van 
ilyen – feltüntetésével felhasználja kiadványokban, publikációkban, kreatív anyagokban külön térítés 
és engedély nélkül, 

- a Moravcsik Alapítvány a pályázatra beadott alkotásaimat nevem és az alkotások címének - ha van 
ilyen – feltüntetésével nyilvános kiállításon, vagy a médiában bemutassa külön térítés és engedély 
nélkül, 

- az általam készített műalkotások szerzői joga engem illet, a pályázatra beadott művekkel kapcsolatban 
harmadik személynek semmilyen szerzői jogi, vagy egyéb jogosultsága, illetve igénye nincsen, 

- abban az esetben, ha a beküldött alkotások szerzői joga mást illet, az érintett személy hozzájáruló 
nyilatkozatát a Moravcsik Alapítvány részére megküldöm, 

- amennyiben a pályázatra beadott mű eredetisége kétséges, a Moravcsik Alapítvány felhívására 
bizonyítanom kell annak eredetiségét, 

- a Moravcsik Alapítványhoz beérkezett bármely szerzői jogi igény teljesítéséért helytállni köteles 
vagyok, illetve, a Moravcsik Alapítványt mentesítem bármely ilyen kötelezettség teljesítése alól, 

- a mű(vek) beadásával hozzájárulok, hogy a Moravcsik Alapítvány a pályázatra beadott munká(i)mat 
digitális formában rögzítse és felhasználja publikáláshoz külön térítés és engedély nélkül.  

Adatvédelem: A 2011. évi CXII. törvény - információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – 
alapján, részt-vevő hozzájárul a jelentkezés során megadott adatainak bizalmas kezeléséhez, amiket a 
Moravcsik Alapítvány harmadik személynek nem ad ki. 

A Moravcsik Alapítvány részéről kapcsolattartó neve és beosztása: dr. Simon Lajos, a Kuratórium elnöke. 

 

Helyszín és dátum:     . 

 

     
         résztvevő aláírása  gondnok/gondviselő aláírása 

 


