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Volt -e már díjazva a TPFA 
részéről? igen:  nem: 
Ha igen, mikor? 2012:  2013:  2014:  korábbi évben:

I. PÁLYÁZÓ ADATAI

E-mailként olyan címet adjon meg, amelyet rendszeresen néz, és amelyen hivatalos 
értesítésünket, illetve további információ kérésünket tudja fogadni! 

Honlapként olyan címet adjon meg, ahol versenyeiről, eredményeiről tájékozódhatunk.

Név:

Születési hely és idő: Személyi ig. sz.:

Anyja neve:

Állandó lakcím:

Értesítési postacím (ha eltér):

Telefonszám: Email:

Honlap:

MELLÉKLETEK

A mellékleteket az alábbiak szerint az „Eredmények” elnevezésű táblázatban tételesen fel 
kell tüntetni!

1. A pályázó eddigi eredményeinek dokumentációja 

A táblázatban feltüntetett eredményeket oklevelek másolataival vagy a versenyek 
hivatalos honlapjáról letöltött eredménylistákkal kérjük igazolni.

2. Cikkek, média-megjelenések másolatai

Kérjük, hogy csatolják az on-line és nyomtatott média megjelenések másolatait. 

3. Egyéb mellékletek (pl. fotó)

1



A A PÁLYÁZATPÁLYÁZAT  ALAPJÁULALAPJÁUL  SZOLGÁLÓSZOLGÁLÓ  EREDMÉNYEREDMÉNY((EKEK) ) BEMUTATÁSABEMUTATÁSA    

2



TEHETSÉGGONDOZÓ MUNKA EREDMÉNYEI

Verseny, esemény neve Év Szervező

Milyen körben volt az esemény
meghirdetve?

[megyei / regionális / nem központi
szervezésű országos / központi szervezésű

országos / országos szakszövetségek (sport)
/ Magyar Diáksport Szövetség (sport)]

Eredmény

Milyen csatolt
dokumentummal

igazolja az
eredményt?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A pályázathoz kérjük mellékelni a táblázatban megjelölt eredmények, tevékenységek igazolását!

Szükség esetén a táblázat  bővíthető, fénymásolható!
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A pályázó bemutatkozása (bemutatása), az eddigi pályafutás rövid ismertetése (max. 1 oldal)
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A pályázó közösségért végzett pedagógiai tevékenységének rövid ismertetése (max. 1/2 oldal)

Paks, 2015

………………………………………………

a pályázó / az intézményvezető
 aláírása
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Hozzájáruló nyilatkozat

Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy a  Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány
(cím: Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) a
továbbiakban: Lebonyolító) a pályázati anyagban megadott személyes adataimat (a továbbiakban:
„Személyes adatok”)  a pályázati  eljárás,  és – a nyertesek esetében – a pályázati  felhívásban
rögzített egyéb tevékenységek lebonyolítása érdekében a pályázati anyag benyújtásától számított
2 évig kezelje.  Jelen nyilatkozat  elfogadásával  hozzájárulok továbbá,  hogy Személyes adataim
teljes  köre  kizárólag  a  pályázati  felhívás szerinti  zsűritagoknak  kerüljön  átadásra.  Tudomással
bírok arról, hogy adatkezelés alatt a név; állandó lakcímben szereplő településnév; születései hely
és idő;  az intézmény(ek)  neve(i),  ahol  felsőfokú tanulmányait  folytatja/folytatta;  diplomaszerzés
(várható) ideje; adatoknak a nyilvános eredményhirdetésen, valamint a kapcsolódó reklámcélokra
(pl. a projekt népszerűsítése), weblapon, interjúkban, rendezvényeken és a pályázati felhívásban
rögzített egyéb tevékenységekhez kapcsolódó nyilvános felhasználása is értendő, a fentiek szerinti
5 éves határidőn belül. A nyertesek körébe nem tartozó pályázók Személyes adatai a pályázati
eljárás lezárultával törlésre kerülnek.

Munkája során a Lebonyolító köteles a megismert adatokat bizalmasan kezelni.

Tudomással  bírok  arról,  hogy  jogosult  vagyok  a  Személyes  adatok  kezeléséről  a
Kiírótól/Lebonyolítótól tájékoztatást kérni, kérhetem Személyes adataim helyesbítését, zárolását,
törlését, illetve jogellenesnek vélt adatkezelés esetén tiltakozhatok azok kezelése ellen, továbbá a
Kiíró belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
valamint bírósághoz fordulhatok.

Paks, 2015

………………………………………………

a pályázó aláírása 
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