
   „Ablak – fény és élet ” pályázat mellékletei 

 

1. számú melléklet Jelentkezési lap 
 
Pályázati kategória 
 

- Családi ház 180 nm alatt (1. kategória) 
- Családi ház 180 nm felett (2. kategória) 
- 4 vagy annál több lakásos társasház (3. kategória) 

A pályázó neve:  

Születési dátum:  

Állampolgárság:  

Tervezői jogosultsága:  

A pályázó levelezési 
címe: 

 

A pályázó telefonszáma:  

A pályázó e-mail címe:  

A díj elnyerés esetén 
megnevezendő 
tervező(k)*: 

 

Az épület megnevezése, 
címe (helységnév 
megadása elegendő): 

 

Az épület alapterülete:  

Az építtető neve és címe:  

Az építtető telefonszáma:   

A beruházás becsült 
értéke:  

 

Internorm termékek 
megnevezése:  

Homlokzati ablak vagy (emelő/)toló ajtó típusa és megrendelésszáma:  
1. …. 
2. …. 
3. …. 
4. ….. 

Internorm bejárati ajtó: Van, ……………….. típusú, megrendelésszáma: 
Nincs 

Az épületre/alkotásra, 
vagy tervre kapott díjak 
és elismerések: 

 

Építész munkatársak, 
társszerzők: 
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2. számú melléklet Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat 
 
Alulírott pályázó kijelentem, hogy velem és társtervezőimmel szemben az „Ablak – fény és élet ” 
pályázati kiírása 2. pontjában megadott kizáró okok egyike sem áll fenn. 

 
Alulírott pályázó kijelentem, hogy ellenem és társtervezőimmel szemben szakmai etikai és/vagy 
fegyelmi eljárás nem folyik. 

 
Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatban megjelölt lakóépület szerzői jogaival rendelkezem. 

 
A megnevezett épület tervezésében az alább felsorolt társszerzők működtek közre. 

 
Kijelentem, hogy az alább felsorolt társszerzők a pályázaton történő részvételhez, jelen nyilatkozat 
aláírásával hozzájárultak.  

 
Társszerző neve: Szerzőség mértéke % Aláírás 
   

   

   

 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a Kiíró a pályázati anyagok alapján az épület 
dokumentációját, illetve az épületről készített álló és mozgóképeket a szerzői jogok megtartása 
mellett idő- és térbeli korlátozás nélkül közzétegye, publikálja és reklámcélra felhasználja 
díjmentesen, továbbá hozzájárulok képmásom közzétételéhez a Kiíró honlapján, promóciós, illetve 
reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videóanyagaiban, Facebook oldalán. Jelen nyilatkozat 
aláírásával kifejezetten hozzájárulok, hogy név feltüntetési jogomat nem kívánom gyakorolni a 
pályázati anyagnak a Kiíró által való felhasználása során. Kiíró törekszik a magyarországi 
felhasználások során a pályázó nevének feltüntetésére. Aláírásommal hozzájárulok, hogy nevemet 
és elérhetőségemet a Kiíró harmadik személyek részére kiadja tervezői munkám iránt való 
érdeklődés esetén. 

 
Kijelentem továbbá, hogy az adatlapon megjelölt építtető, továbbá az épületről fényképet készítő 
fotós, (amennyiben nem a pályázó készíti a pályázatban szereplő felvételeket) a pályázat feltételeit 
és az elbírálás módszerét megismerte és tudomásul vette, és a publikáláshoz szükséges 
dokumentáláshoz hozzájárult. 

 
….........................................................., …............ év, ….......... hó …........ nap 

aláírás helye 
 
név: 
 
aláírás: _________________________________ 
 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
1.        2. 
Név:        Név: 
Aláírás:       Aláírás: 
Lakcím:       Lakcím: 
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3. számú melléklet Építtetői nyilatkozat 
 
 
Alulírott(ak)  
 
név:  …...........................................................................................................................................     ..,  
a ….................................................                                                 .. cím alatt ….............. évben épült 
 

lakóépület,  -  lakóépület bővítés,  felújítás,   nyaralóépület*  
 tulajdonosa(i) 

 
hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy  
 
• az épület tervezője, …………………………………….……… építész az épületet benevezze az 

Internorm Ablak Kft. mint kiíró által kiírt „Ablak – fény és élet” elnevezésű pályázatra; 
 
• a Kiíró a pályázati mellékletek alapján az épületről készített álló és mozgóképeket – csak a 

település megnevezésével, a pontos cím és nevünk megadása nélkül – időbeli és térbeli 
korlátozás nélkül közzétegye, publikálja, és reklámcélra felhasználja. 

 
 
(* a megfelelő épülettípus aláhúzandó) 
 
 
….........................................................., …............ év, ….......... hó …........ nap 

aláírás helye 
 
 
név: 
 
aláírás: _________________________________ 
 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
1.        2. 
Név:        Név: 
Aláírás:       Aláírás: 
Lakcím:       Lakcím: 
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4. számú melléklet Fotós nyilatkozata 
 
 
Alulírott  
 
név:  …..........................................................................................................................., a 
…....................................................................................................................... cím alatti épület fotósa 
 
hozzájárulok ahhoz, hogy  
 
• az épület tervezője, …………………………………….………..…… építész az épületről 

általam készített fotókat felhasználja az Internorm Ablak Kft. mint kiíró által kiírt „Ablak – fény 
és élet” elnevezésű pályázaton, 

 
• a Kiíró a pályázati mellékletek alapján az épületről készített álló és mozgóképeket időbeli és 

térbeli korlátozás nélkül közzétegye, publikálja, és felhasználja díjmentesen 
 
• jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten kijelentem, hogy nem kívánom gyakorolni 

névfeltüntetési jogomat sem a pályázat során, sem azt követően az álló és mozgóképnek a Kiíró 
által való felhasználása során. 

 
 
 
….........................................................., …............ év, ….......... hó …........ nap 

aláírás helye 
 
 
név: 
 
aláírás: _________________________________ 
 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
1.        2. 
Név:        Név: 
Aláírás:       Aláírás: 
Lakcím:       Lakcím: 

 
 


