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A VERSENYZŐ KAMARACSOPORT 

Neve 
 

 

Nevezési kategória 
 

KAMARA 

Felkészítő tanár(ok) neve, telefonszáma, 
email címe 
 

 

Kísérő személy neve (a verseny ideje alatt 
folyamatosan elérhető), telefonszáma, e-
mail címe 

 

A NEVEZŐ ISKOLA 

Neve, OM azonosítója (KIR szerinti név) 
 

 

Címe 
 

 

Telefon  
 

 

E-mail 
 

 

A VERSENY ANYAGA 

Szabadon választott mű (szerző, cím, 
időtartam) 

 

Szabadon választott mű (szerző, cím, 
időtartam) 

 

Szabadon választott mű (szerző, cím, 
időtartam) 

 

 

 

A VERSENYZŐ KAMARACSOPORT TAGJAI* 

1. Versenyző neve  

művészeti iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  

 

2. Versenyző neve  

művészeti iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  

 

3. Versenyző neve  

művészeti iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  

 

4. Versenyző neve  

művészeti iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  



** 

* A versenyre csak olyan diák nevezhető, akinek a kitöltött és aláírt Nyilatkozatát a nevezési laphoz csatolták! 

** A táblázat a csapattagok számának megfelelően további sorokkal bővíthető. 

 

Egyéb közlemény/kérés:   

 

NYILATKOZAT 

 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem egyrészt a 

versenybizottság szakmai döntéseit, másrészt a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim az adatkezelési tájékoztató 

szerinti kezelését. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az Onytv.7.§ (9a) bekezdése alapján a versenykiírás értelmében a 

döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát, osztályát), iskolájuk nevét és a felkészítő tanárok nevét az Oktatási Hivatal a honlapján 

közzéteszi, a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára hozzáférhetőek. 

Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli, ha az érintett valamely jogának gyakorlása 

eredményeként ez szükségesnek mutatkozik; így pl. a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése 

ellen. Ebben az esetben az adat helyén a „nem járult hozzá adatai nyilvánosságra hozatalához" szöveg jelenik meg. Kijelentem, 

hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló, a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras linken olvasható „Tájékoztatás 

az országos művészeti tanulmányi versenyek során tárolt személyes adatok kezeléséről” című tájékoztató tartalmát a jelentkezési 

lap benyújtását megelőzően megismertem. 

 

 

 

Dátum:  

 

 

 

 

 ...................................................... ...................................................... 

 tanuló a szülő (gondviselő) 

 (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.) 

 ...................................................... ...................................................... 

 felkészítő tanár P. H. intézményvezető 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras

