
NEVEZÉSI LAP 
I. MAGYAR QUILLING PÁLYÁZAT, KIÁLLÍTÁS ÉS TALÁLKOZÓ  

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KAPUVÁR 
„TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT” 

 

Témakörök: 1. Magyar népi motívumok 2. Kapuvárhoz kapcsolódó 
motívumok 

3. A címben szereplő 
népdalhoz bármilyen 
módon kapcsolódó, 
szabadon választott 
alkotások 

Beadott pályamunkák száma:     

 

Pályázó neve / pályázó csoport 
neve: 

 

Kapott díjak, elért szakmai cím,   
Lakcím (ir.szám, településnév, 
út/utca/tér, hsz./HRSZ)                                                                                                                                                      

Számlázási adatok (pontos név és 
cím) Figyelem! Csak a befizető 
nevére tudunk számlát kiállítani. 

 

Telefon                                                      Mobil:                           Vonalas: 

E-mail / honlapcím   
 

 
PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK  ÉS  INFORMÁCIÓK 

 
Nevezési határidő (a nevezési lap beküldésére és a nevezési díj befizetésére): 2020. január 13. 

Nevezési lap beküldése 
A kitöltött nevezési lapot postai úton a Rábaközi Művelődési Központ , 9330 Kapuvár, Győri út 2. címre, vagy a kapuvar@rmkvk.hu címre kérjük 
megküldeni.  
Nevezési díj befizetése 
A nevezési díjat ugyancsak a nevezési határidőig kérjük a művelődési központ 10700426-46775308-55500005 sz. számlájára átutalni.  
A befizető nevére számlát állítunk ki.  

                 Nevezési díj: 2000 Ft / 3 alkotás       
Az anyaggyűjtés helyszíne és ideje: Rábaközi Művelődési Központ, 9330 Kapuvár, Győri út 2. hétköznapokon 8 és 16 óra között. 
Kérjük, hozza magával a befizetést igazoló bizonylatot! Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni  (a látványt nem zavaró módon) az 
alkotó nevét és az alkotás címét. 
Az alkotások leadási határideje: 2020. február 4.  
A pályázatra beadott alkotások kiállításra kerülnek a Rábaközi Muzeális Kiállítóhelyen (9330 Kapuvár, Fő tér 1.). Az eredményhirdetéssel összekötött 
megnyitó tervezett időpontja: 2020. február 28. 16 óra. 
A kiállítás megtekinthető: 2020. március 28-ig, a kiállítóhely nyitva tartási idejében. 
A kiállításra került alkotások visszaadása: 2020. március 31-től.  
 

További információ kérhető: kapuvar@rmkvk.hu , 96/241-823, illetve: Fábiánné Domán Herminától – 0620-988-3798 
 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a beadott alkotás(ok) a saját tulajdonomat képezi(k). A pályázat részvételi feltételeit és a zsűri döntését 
elfogadom. Hozzájárulok, hogy a Rábaközi Művelődési Központ a pályázati regisztráció és nevezés során általam megadott adatokat 
kezelje, illetve az irattárban megőrzésre kerüljön.  
Tudomásul veszem, hogy a pályázathoz kapcsolódó eseményeken, rendezvényeken résztvevőkről fénykép, hang- és videofelvétel készülhet. 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a Rábaközi Művelődési Központ a pályázat és program dokumentálása érdekében a részt 
vevőkről kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, az elkészült felvételeket az esemény népszerűsítésével kapcsolatos elektronikus, nyomtatott 
és egyéb tájékoztató anyagokban felhasználja.  
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Az adatkezelés 
az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv.5.§(1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett az 
adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a törvényben biztosított jogával, továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1125 
Budapest, Pf. 5. telefonszám: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
A kiállításra bekerült alkotásaimat a 2020. március 31-től (keddtől szombatig 8 és 15 óra között) a Rábaközi Muzeális Kiállítóhelyről  
elszállítom, vagy elszállításáról intézkedem. 
 

A túloldalon megnevezett pályaműve(ke)t  
Kapuvár, ___________________________ 

 
                            átadtam:                                                                                                            átvettem: 
 
   ________________________________                                                             _______________________________                                                    
              átadó (nyilatkozó) aláírása                                                                                            átvevő aláírása 
 



A pályaművek darabszámától függően a nyomtatvány sokszorosítható! 
 

__. sz. pályamű  Témakör: (a nevezési lap  
első oldalán feltüntetett         
szám):    

Szakszerű megnevezése, fantázia-címe:  
 

Leírás, mivel kapcsolódik a témakörhöz: 
 
 
Méretei:   
 
Darabszám (összetartozó tárgy-együttes,  
készlet, garnitúra esetén): 

Értéke: 
 

Az alkotás:                      eladható                          nem eladható                   megrendelhető 
 
Megjegyzés:  
 
 
 

__. sz. pályamű  Témakör: (a nevezési lap  
első oldalán feltüntetett         
szám):    

Szakszerű megnevezése, fantázia-címe:  
 

Leírás, mivel kapcsolódik a témakörhöz: 
 
 
Méretei:   
 
Darabszám (összetartozó tárgy-együttes,  
készlet, garnitúra esetén): 

Értéke: 
 

Az alkotás:                      eladható                          nem eladható                   megrendelhető 
 
Megjegyzés:  
 
 
 

__. sz. pályamű  Témakör: (a nevezési lap  
első oldalán feltüntetett         
szám):    

Szakszerű megnevezése, fantázia-címe:  
 

Leírás, mivel kapcsolódik a témakörhöz: 
 
 
Méretei:   
 
Darabszám (összetartozó tárgy-együttes,  
készlet, garnitúra esetén): 

Értéke: 
 

Az alkotás:                      eladható                          nem eladható                   megrendelhető 
 
Megjegyzés:  
 
 

 


