
Országos zongoraverseny 

Claude Achille Debussy születésének 160. évfordulója tiszteletére 

 

J E L E N T K E Z É S I  L A P  
 

 

Vezetéknév: ____________________________________________  Utónév:_________________________________  

Telefon:  ___________________________________  E-mail:  ______________________ @____________________ 

Számlázási név: _________________________________________  Adószám: _______________________________  

Számlázási cím: _________________________________________________________________________________  

Iskola neve: _____________________________________________________________________________________  

Képzése és évfolyama: ____________________________________________________________________________  

Szaktanár neve: __________________________________________________________________________________  

Mely kategóriában indul: 

  I. kategória: Osztatlan tanárképzésben veszek részt 

 II. kategória: BA képzésben veszek részt 

III. kategória: MA képzésben veszek részt 

Választott művek:  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Jelentkezési díj: 15.000,- Ft Jelentkezési határidő: 2022. október 1. 
 

 

A jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni: 

- iskolalátogatási igazolás  

- a nevezési díj befizetését igazoló dokumentum másolata 
 

A részvételi díjat a megjelölt határidőig a Conservatory Alapítvány számlaszámára (11738008-20715995) kérjük 

átutalni. Közlemény rovatba kérjük a számlázási nevet és címet feltüntetni!!! 
 

Cím: 

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. 

Tel: +(36-52) 512-900 / 23811   E-mail: pless.attila@music.unideb.hu 
 

 

Debrecen, 2022. ___________________________ 

 

 

___________________________________   ___________________________________ 
                             szaktanár aláírása                           jelentkező aláírása  

 



SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ NYILATKOZAT 

Országos zongoraverseny 

Claude Achille Debussy születésének 160. évfordulója tiszteletére 
 

 

 

1. A Claude Achille Debussy születésének 160. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülő országos 

zongoraverseny (továbbiakban: Verseny) adatkezelési tájékoztatóját elolvastam és megértettem. 

 

Igen    Nem 

 

2. A Versenyre történő jelentkezéshez megadott személyes adataim kezeléséhez a rendezvény adatkezelési 

tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárulok. 

 

Igen    Nem 

 

 

3. A Ptk. 2:48. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a részemre nyújtott tájékoztatás alapján alulírott 

érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a rendezvénnyel összefüggésben az adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően rólam fénykép készüljön. 

 

Igen    Nem 

 

4. A Ptk. 2:48. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a részemre nyújtott tájékoztatás alapján alulírott 

érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok a rendezvénnyel összefüggésben a rólam készült fénykép 

közzétételéhez az adatkezelési tájékoztatóban írottak szerint. 

 

Igen    Nem 

 

Debrecen, 2022. ___________________________ 

 

 

Érintett (jelentkező) olvasható neve:  

Érintett (jelentkező) aláírása:  

 

 

 


