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Kérjük, a formanyomtatványt hiánytalanul szíveskedjen kitölteni és aláírni, majd scennelést követően 

szíveskedjen a jelentkezési adatlap mellékleteként megküldeni a Szervező részére. 

 

 

Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata a Megyék Csatája Megyei Csapatok Országos E-sport 

Tornája történő részvételhez 

 

 

 

 

Gyermek neve:   _______________________________________ 

Törvényes képviselő neve:  _______________________________________ 

email címe: :   _______________________________________ 

 

 

Alulírott……………………………………….……………………………………………………...., mint a 

…………………………………………………………………………………………………………………..

nevű gyermek törvényes képviselője a Megyék Csatája Megyei Csapatok Országos E-sport Tornája 

Versenyszabályzatának elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem a Megyék Csatája Megyei 

Csapatok Országos E-sport Tornája versenyen részt vegyen. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Mediaworks Hungary 

Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., telefonszám: +36-1/460-2500, e-mail cím: 

adatkezeles@mediaworks.hu (Szervező) a kiskorú gyermekem személyes adatait (név, születési idő, lakcím, 

tartózkodási hely, címe , e-mail cím, telefonszám, fotó, videófelvétel) a Megyék Csatája Megyei Csapatok 

Országos E-sport Tornája versenyen történő részvétele céljából a Versenyszabályzatban és a Szervező 

Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezelje.  

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy elfogadom a Mediaworks Hungary Zrt. által meghirdetett  

Megyék csatája verseny versenyszabályzatát, (a szabályzat elérhető a www.megyekcsataja.hu oldalon) 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a gyermekemről készült kép és videófelvétel kifejezett 

hozzájárulásommal készült. A felvétel a Verseny sikeres megszervezése és lebonyolítása, az abból fakadó 

jogok és kötelezettségek teljesítése, valamint a Versenyben való részvétel céljából készült és kijelentem, hogy 

azok ellenszolgáltatás és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók. 

Tudomásul veszem, hogy Pályázatáért (fotó) semmilyen díjazás nem illet meg, azokat önként és ingyenesen a 

Versenyen való részvétel során bocsátottam a Szervező rendelkezésére. Szavatosságot vállalok azért, hogy az 

általam beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát 

vagy jogos érdekét nem sértik.  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Megyék Csatája FIFA21 versennyel kapcsolatos kapcsolatos valamennyi saját 

szervezésű (válogatások, sajtótájékoztatók, fotózások, döntő stb.) és egyéb promóciós rendezvényen kiskorú 

gyermekem (sajtószereplések, médiaesemények, rendezvények stb.) részt vegyen. 

mailto:adatkezeles@mediaworks.hu
https://tunderszepek.hu/wp-content/uploads/2019/02/tunderszepekversenyszabalyzatv3.pdf
https://tunderszepek.hu/wp-content/uploads/2019/02/tunderszepekversenyszabalyzatv3.pdf
http://www.megyekcsataja.hu/
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Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a verseny során a gyermekemről készült fotó, grafika, hang – 

és videofelvételek, valamint ezek állóképei a Szervező a verseny weboldalán, a megyei siteokon, továbbá 

online és nyomtatott sajtótermékeiben, azok közösségi oldalain (Facabook, Instragram, Youtube stb.) valamint 

az esport1 Kft. és a New Wave Media Group Kft. online és nyomtatott sajtótermékeiben és azok közösségi 

oldalain nyilvánosságra kerüljenek.  

 

Tudomásul veszem, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje 

azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői 

és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a Versenyszabályzatban foglalt feltételeket, rendelkezéseket. 

 

 

………………………………………………………  

szülő (törvényes képviselő) aláírása  

Kelt:_____________, 2020 ________ hó _________nap  

 

Tanú:        Tanú: 

__________________________    __________________________ 

Név        Név 

__________________________    __________________________ 

Aláírás        Aláírás 

__________________________    __________________________ 

Lakcím        Lakcím 

 


