
                              
                JELENTKEZÉSI LAP	-	KREÁCIÓ 2021 

                A Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség Nagydíja 
Időpont: 2021. ősz (az időpont később kerül pontosításra) 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. ősz 

Jelentkező neve: ______________________________________________________________________ 

Címe: ______________________________________________________________________________ 
Telefonszám: ___________________________ e-mail: ______________________________________ 

Tanuló esetén iskola megnevezése:  ______________________________________________________ 

Évfolyamának száma: __________________________________________________________________ 

Amennyiben cégként jelentkezik a versenyre:  
Cégnév: _______________________________________________________________________ 

Cím: _________________________________________________________________________ 

Adószám: _____________________________________________________________________ 

Amennyiben szűcs segítségét kívánja igénybe venni a versenyre való felkészülésben, írja le pár 
mondatban, hogy milyen segítségre lenne szüksége:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

A Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség szervezésében részt veszek a KREÁCIÓ 2021 elnevezésű 
rendezvényen (versenyen) a következő kategóriá(k)ban: 

 
A megfelelő(ke)t kérjük X-el jelölni és a terveze[, benevezésre kerülő termékek darabszámát beírni 
(a darabszám később módosítható)! 

Nevezni csak a nevezési díj befizetése és a jelentkezési lap kitöltésével együ[esen lehet! 

A nevezési díjat (1. kategória – 12.000 Ft, 2. kategória – 6.000 Ft, 3. kategória – 6.000 Ft, 1. és 2. 
kategória esetén – 15.000 Ft, 1. és 3. kategória esetén – 15.000 Ft, 2. és 3. kategória esetén – 10.000 Ft, 
mindhárom kategória esetén – 18.000 Ft) a Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség OTP Banknál vezete[ 
11705008 29907580 számú számlájára jelentkezési határidőn belül átutalom vagy befizetem. Az 

1. Bunda, kabát, irha kabát            (tervezett 
darabszám: ...........)

2. Kiegészítők, irha kiegészítők     (tervezett 
darabszám: ..........)

3. Tervezd újra!                                (tervezett 
darabszám: ..........)

	1



átutalási vagy befizetési bizonylatot mellékletként csatolom jelen Jelentkezési Laphoz, illetve 
mindke[őt faxon a 06 26 323 068-es számra, vagy e-mailben a secretary@h0a.hu vagy a 
szorme@szormeszov.hu címre továbbítom a Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetséghez. 

 

Nyilatkozat 

Kijelentem, hogy az általam beneveze[ kreációk a saját szellemi termékeim. Hozzájárulok, hogy 
termékeim a KREÁCIÓ 2021 rendezvényen szerepeljenek és azokról, valamint rólam készült képek, 
felvételek a Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség kiadványaiban, honlapján, az országos és közösségi 
médiában, stb. is megjelenjenek. Kreációim közléséért cserébe nem kérek eszteletdíjat vagy egyéb 
ellenszolgáltatást.  

Kijelentem továbbá, hogy az általam megado[ adatok a valóságnak megfelelnek, a pályázae kiírást és a 
versenyszabályzatot elolvastam, az azokban foglaltakat megérte[em és elfogadom. Az általam 
beneveze[ termékek nevezési díját befize[em.  

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség weboldalán 
(h[p://www.szormeszov.hu/adatkezelesi_nyilatkozat.html) megtalálható adatkezelési és adatvédelmi 
nyilatkozatot, szabályzatot elolvastam és az abban foglaltakat tudomásul ve[em, valamint határozo[an 
hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon megado[ személyes adataimat a Magyar Szőrme- és 
Bőripari Szövetség a „KREÁCIÓ 2021” versenyen való részvétel szempontjából releváns okokból kezelje. 

Dátum: 2021. ____________________ hó __________ nap 

_________________________________ 
                                 Aláírás 
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