OLÁH GUMISZERVIZ KFT ÖTLETPÁLYÁZATA 2015
Jelentkezési lap
Segíts a környezeted állapotán egy jó ötlettel és nyerj!
Egyetemre, vagy főiskolára jársz, Magyarországon élsz és felelősséget érzel a környezeted iránt?
Itt az alkalom, hogy megmutasd, mit tudsz!
Magyarországon évente mintegy 40.000 tonna gumiabroncs hulladék keletkezik, amelynek
hasznosítása csak részben megoldott. Számos esetben látni hulladékká vált gumiabroncsot a
természetben elhagyatva, ami nemcsak esztétikai probléma, hanem környezeti szempontból is
jelentős károkat okoz. Amennyiben Te magad is találkoztál már elhagyott gumiabronccsal, ami
zavart és biztos voltál abban, hogy sokkal jobb célt is tudnál találni neki, itt a lehetőség! Ha
érdekesnek találod a témát, és van egy – vagy akár több - jó ötleted, gondolkodj el rajta, írd le, és
oszd meg velünk!
Kérjük, a jelentkezési lapot számítógéppel, vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel töltsd ki!
Csapat jelentkezés esetén elég, ha a nyilatkozatot a csapatot képviselő csapatvezető írja alá.

Az ötletpályamunka beküldési határideje:

2015. június 15.
(A pályázati anyagként megküldött mail beérkezésének dátuma számít!)

Neved: (Csapat esetén a csapat
vezető neve)
Csapat tagjainak száma:
Születési hely, idő: (Csapat
esetén a csapat vezetőjének
adatai)
Lakhelyed, postázási címed
(irányítószám, település, utca,
házszám):
Telefonszámod, ahol elérhetünk
és e-mail címed:
A felsőoktatási intézmény és a
szak/szakpár neve, ahol jelenleg
tanulsz
Ha tudod, néhány mondatban
írd le nekünk, miért találod
magad is fontosnak a témát
Alulírott kijelentem, hogy a www.olahgumi.hu címen elérhető Ötletpályázati Felhívásban leírt
feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot elolvastam, azokat elfogadom:

Dátum: …….………………… Aláírás:…………………………………………….

OLÁH GUMISZERVIZ KFT ÖTLETPÁLYÁZATA 2015
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
OLÁH-GUMISZERVÍZ ÖTLETPÁLYÁZAT 2015

Alulírott,
Név:
Postacím:
Telefonszám:
E-mail:
Ezúton hozzájárulok, hogy az OLÁH-GUMISZERVÍZ ÖTLETPÁLYÁZAT 2015-öt szervező és
lebonyolító Oláh-Gumiszervíz Kft. (4033 Debrecen, Lovas u. 2) (továbbiakban a pályázat kiírója)
a pályázat során önkéntes alapon rendelkezésre bocsátott személyes adataimat az azonosítás és
kapcsolattartás céljából, jelen nyilatkozat aláírásának napjától visszavonásig, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Info tv.) írtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.


Hozzájárulok továbbá, hogy a pályázat kiírója a pályázati szerepvállalással kapcsolatos
információkat, illetve a nevezés során beküldött rajzot és szöveges anyagot, szöveges,
illetve képi formában (fényképek-, illetve videofelvételek), a http://www.olahgumi.hu/
weboldalon, valamint a pályázattal összefüggő rendezvényeken (sajtótájékoztató, avagy
kiállítás) megjelenítse. A pályázat kiírója a pályamű alapján készült grafikai produkciót,
vagy annak feldolgozását akár könyv alakban, akár más elektronikus formában, vagy
tárgyi eszközön megjelenítve többszörözze, valamint megjelentesse. Továbbá
hozzájárulok ahhoz, hogy a pályaművemen alapuló technológiát megvalósítsa.
A fent megnevezett megjelenésekért és felhasználásért külön díjazásra nem tartok igényt.

Helyszín, dátum:

………………………………………………………………………..
aláírás

