
Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea), GREECE | Postal address: PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki, GREECE 

Τel. +30 2310490111 | Fax +30 2310490049 | Email: info@cedefop.europa.eu | www.cedefop.europa.eu 

    
CEDEFOP 

 

#CedefopPhotoAward 2019 

 

1. oldal 

 

Kérjük töltsék ki  csapatuk számára az  alábbi jelentkezési lap minden mezőjét. 

Minden csapatnak legalább két tagja kell legyen és minimum négy fényképet kell 

beküldeni.  

Mielőtt kitöltik a jelentkezési lapot kérem olvassák el figyelmesen a 

versenyszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot (amelyet alább csatoltunk). 

A kötelezően kitöltendő mezőket csillaggal jelöltük.   

 

Versenyszabályzat                                        Adatvédelmi nyilatkozat 

 

A csapat neve *                                      Szakképző iskola/szolgáltató* 

 

A csapat nevét kell megadni. 

           

 

 

 

 

       A szakképző iskola/szolgáltató nevét kell megadni. 

 

Ország*                                                 A csapat kapcsolattartó személye* 

 

                                                            

    Az ország nevét kell megadni.                   A kapcsolattartó személy nevét kell megadni 

 

A kapcsolattartó születési ideje         Email címe                  Tanár/tutor vagy                                

                                                                                          csapattag? 

 

 nn/hh/éééé 

 

    

 

 
A kapcsolattartó személy                      A kapcsolattartó személy email címét  
születési idejét kell beírni                      kell beírni 

 
A kapcsolattartó személynek 18           Az igazoló emailt erre a címre küldjük.. 
évnél  idősebbnek kell lennie,  
és ő vállal felelősséget a jelent-  
kezési lap kitöltéséért és benyújtásáért 

 

1. számú csapattag* 

 

Utóneve Családi neve 

A családi és utónevet kell beírni.  

 

2. számú csapattag* 

Utóneve Családi neve 

 

 

 

 

 

tanár/tutor 

csapattag 
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3. számú csapattag (ha van) 

Utóneve Családi neve 

 

4. számú csapattag (ha van) 

 

Utóneve Családi neve 

   

Tanár/tutor  

 

Utóneve Családi neve 

  

 Funkciója/beosztása 

 

 

2. oldal 

A fotók hosszabbik oldalának (akár a vízszintes akár a függőleges) legalább 3 

307 képpont hosszúságúnak kell lennie (de lehetőség szerint legalább 5 846 

képpont kiterjedésűnek) .jpg vagy tiff formátumban. Minden képnek azt a 

sorszámot kell adni, amilyen sorrendben a történetben megjelenik; és a 

fájlnévnek tartalmaznia kell a csapat nevét is, például így: 

„csapatnév_1_CedefopPhotoAward”.  

 

1. számú fénykép neve*                          1. számú fénykép  

 

 

                jpg/.tiff formátumban 

2. számú fénykép neve*                          2. számú fénykép  

 

 

                jpg/.tiff formátumban 

3. számú fénykép neve*                          3. számú fénykép  

 

 

                jpg/.tiff formátumban 

4. számú fénykép neve*                          4. számú fénykép  

 

 

                jpg/.tiff formátumban  

 

 

 

 

Töltsék fel vagy 

húzzák ide 

Töltsék fel vagy 

húzzák ide 

Töltsék fel vagy 

húzzák ide 

Töltsék fel vagy 

húzzák ide 
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5. számú fénykép neve                          5. számú fénykép  

 

 

                jpg/.tiff formátumban 

 

A  fotós történet címe* 

 

 

 

A fotós történet leírása* 

 

 

 

 

 

 

Egy szakoktatási vagy szakképzési történetet bemutató koherens leírás határozott üzenettel, belefoglalva, hogy 

kik láthatóak a képen, mikor készültek a képek és milyen köntextusban. (max. 100 szóban).  

 

A jelentkezési lap benyújtásával igazolom: 

 hogy a csapat összes tagja elolvasta a jelentkezési szabályokat és az 

adatvédelmi nyilatkozatot és egyetért azokkal. 

 hogy a csapat összes tagja  engedélyt adott a fotók felhaszálásahoz, az 

elfogadott feltételek mellett. 

 a csapat összes tagja  kijelenti, hogy a pályázatra megküldött fotók a sajátjuk; 

a benyújtott fotók és szöveg felett  rajtuk kívül más nem rendelkezik  szerzői 

és szellemi tulajdonjoggal, és a benyújtott pályamunka nem sérti senki más 

szerzői illetve szellemi tulajdonjogát.  

 

MEGJEGYZÉS: Ha a csapatukat kiválasztják a további eljárás előtt a  Cedefop 

kapcsolatba lép Önökkel, hogy a csapat minden tagja (vagy kiskorúak esetében 

a törvényes képviselőjük)  írásban is megerősítse a fentieket.  

   

☐  Megerősítem 

 

 

Vissza 

  
Benyújtom 

 

Töltsék fel vagy 

húzzák ide 


