
 JELENTKEZÉS I LAP  
XXIV. TŐSERDŐ SZÉPE TISZAVIRÁG FESZTIVÁL SZÉPSÉGVERSENYÉRE 
Ideje: 2019. JÚLIUS 12. péntek /Gyermek és Tini/ 

2019. JÚLIUS 13. szombat /16 éves kor felett/ 
A szépségversenyre nevezni az alábbiak szerint lehetséges: 

- postai levélben (Galgóczy Zsolt, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) 
- személyesen (Galgóczy Zsolt / Lakitelek, Közösségi Tér valamint Tőserdő / Döme Büfé) 
- e-mailben a 16 év felettieknek 2db idén készült fotó egy arc illetve egy egész alakos fényképpel (galgoczy.flora@gmail.com) 

Mindkét esetben szükséges eljuttatni a nevezési lapot a nevezési díjjal. 
A nevezési határidő (gyermek, tini és felnőtt): 2019. július 10. - szerda. 
A verseny nevezési díja 2000 Ft/fő. Abban az esetben, ha a nevezési díj kifizetése után valamely okból nem áll módjában részt venni a versenyen, a 
nevezési díj visszaigénylésére nincs lehetősége. A nevezőt, ha késik a verseny előtt a koreográfia képzésnél a szervezők kizárhatják. 
(Kérjük, hogy postai levél útján történő jelentkezés esetén a nevezési díjat is tegyék bele a lezárt borítékba). 
A jelentkezés feltétele, hogy a nevezőről korábban nem készültek akt felvételek. 
Részletes információ a fesztivál honlapján (www.toserdo.hu)  A rendezvényre egy nevező egy kísérőt ingyenesen hozhat be. 

 
A versenyen résztvevő adatai (Kérjük a nyomtatványt nyomtatott olvasható betűkkel kitölteni): 
Név:.................................................................................... ........................................ 
Születési hely, idő: ...................................................................................................... 
Lakcím: ....................................................................................................................... 
Telefonszám 1: ............................................................................................................ 
E-mail cím: ................................................................................................................. 
Jelenlegi tevékenység: ................................................................................................ 
Hobbi, érdeklődés: ...................................................................................................... 

 
Kérem a jelentkezni kívánt kategóriát x-szel bejelölni: 

O Gyermek kategória 3-10 éves korig 
O Tini kategória 10-16 éves korig 
O Felnőtt kategória 16- éves kortól 

(A verseny idején való részvételi életkor számít!) 
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a rólam készülő színpadi és rendezvényes képeket a szervezők az erkölcsi normákat betartva 
felhasználhassák. A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései 
alapján hozzájárulásomat adom jelen nyilatkozatommal ahhoz, hogy a Tőserdőért Alapítvány részére a nevezési lappal 
összefüggésben átadott személyes adataimat a Tőserdőért Alapítvány (a továbbiakban Adatkezelő) zártan kezelje. 
Továbbá vállalom (16év felett) az alapítvány részére, hogy felkérésre max. 2 alkalommal részt veszek promóción vagy támogató cég 
reklámozásában és segítem a rendezvény színvonalas lebonyolítását. 
Az új EU adatvédelmi szabályozásnak (GDPR) megfelelően 2018.05.25-i hatállyal létrehoztuk és frissítettük az adatvédelmi 
szabályzatunkat. A megadott adatokat szigorú zárt rendszerben kezeljük és a rendezvényt követően 2 héten belül megsemmisítjük 
és töröljük. 

 
………………………..……………. 

Nevező aláírása 
 

Dátum: 2019. év………………hónap…….nap 
 

 
JELENTKEZÉS ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓ: galgoczy.flora@gmail.com Tel:+3670 977-2403 www.toserdo.hu 

Nevezés / postacím: Galgóczy Zsolt 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 
Szervező: Tőserdőért Alapítvány / 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 

Szülői engedély: 
(18 év alatti nevezők esetén kötelező kitölteni!) 

 
Alulírott ……………………………… engedélyezem, hogy lányom ……………..……………… A Tőserdő Szépe 
szépségversenyen részt vegyen. 

…………………………… 
Szülő/Gondviselő aláírása 

http://www.toserdo.hu/
http://www.toserdo.hu/
mailto:galgoczy.flora@gmail.com
http://www.toserdo.hu/

	XXIV. TŐSERDŐ SZÉPE TISZAVIRÁG FESZTIVÁL SZÉPSÉGVERSENYÉRE Ideje: 2019. JÚLIUS 12. péntek /Gyermek és Tini/
	Nevező aláírása
	JELENTKEZÉS ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓ: galgoczy.flora@gmail.com Tel:+3670 977-2403 www.toserdo.hu Nevezés / postacím: Galgóczy Zsolt 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.


