A nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

VII. „Rubin Cipők”
Tehetségkutató és Minősítő táncversenyt hirdet, melynek időpontja

2022. április 21. 10.00 óra
NEVEZÉSI LAP
1.

Résztvevő tanuló/csoport neve: ……………………………………………………………

2.

Életkora: ………………………………

3.

Nevező iskola/egyesület neve/ OM azonosítója: …………………………………………………….
címe: ……………………………………………………………………………. ………………

4.

Elérhetőség: Tel:…………………………………. ….. Fax: ………………………………………………..
e-mail: ……………………………………
Az alábbiakban felsoroltakból kérjük aláhúzni a produkcióra vonatkozókat !!!

5. Kategóriák

6. Korcsoportok:

7. Létszám:



Társas tánc,



7 év alattiak



szóló



Karakter színpadi tánc,



7-11 éves



duó-trió



Magyar néptánc, Folk-Etnik Dance,

11-16 éves



csoport (4-8 fő)



Utcai táncok,



16 éves és felette



formáció (8 fő felett)



Modern, Kortárs, Show táncok



vegyes korcsoport



Aerobic, Fitness, Zumba,



Színpadi Mazsorett



A produkció címe: …………………………………………………………………………..................................
Időtartama: …………………..perc

A produkcióban részvevő létszám:…………………...fő

Egyéb technikai igény: ………………………………………………………………………. …………………...
A versenyző/-k/ pedagógusának, delegálójának neve: …………………………………………………………..

Nevezési határidő: 2022. április 11.
A nevezéseket személyesen, levélben vagy e-mailben kérjük megküldeni.
Cím: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4181 Nádudvar Fő út 137-141.
„RUBIN CIPŐK” Mozgásművészeti Tehetségkutató és Minősítő Verseny 2019.
E-mail: kovysandor@nadudvar.hu

…………………………………………………………..
Igazgató, delegáló vagy versenyző aláírása
Projektazonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00049
Projektcím: Humán kapacitások fejlesztése

Nádudvaron és térségében

az iskola hosszú bélyegzője

NYILATKOZAT

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a „Rubin Cipők” versenykiírás előírásait elfogadom,
tudomásul veszem a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához
szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés
feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a
jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.
versenyző neve

Tanulói azonosító

Dátum:

......................................................
felkészítő tanár

......................................................
tanuló

P. H.

......................................................
intézményvezető

......................................................
a szülő (gondviselő)

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikke
alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása
céljából szükséges. Az Oktatási Hivatal személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes
adatokat kizárólag az országos versenyt szervező intézmény és az Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős
munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi
igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg
nem kéri azok törlését.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése
vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés,
zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke jogorvoslati
lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke
rendelkezik.
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