
NYILATKOZAT  

 

 

A Style & Home Kft. (székhely: 7082 Kisszékely, Szabadság utca 20. .; a továbbiakban: „Szervező”) 

által meghirdetett építész pályázattal (a továbbiakban: „Pályázat”) kapcsolatban kijelentem, hogy a 

Jövő Otthonai 2019 építészeti pályázati kiírásban („Pályázati kiírás”), valamint a Pályázat Általános 

Szerződési Feltételeiben („ÁSZF”) foglalt feltételeket (a továbbiakban együttesem: „Feltételek”) 

megismertem, megértettem, tudomásul veszem és elfogadom.  

Kijelentem, hogy a Feltételek vitatásáról lemondok.  

Kijelentem, hogy a Feltételeknek megfelelek, különösen annak, hogy Magyarországon élő és 

dolgozó, ez irányú szakképesítést igazoló oklevéllel rendelkező építész / építész hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező természetes személy vagyok.  

Kijelentem, hogy a személyes adataim kezeléséhez egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen 

hozzájárulok. Kijelentem továbbá, hogy a Pályázatban leadott pályázati terve(i)m, pályázati 

munká(i)m teljes anyaga (pl. tervek, dokumentáció, vázlat, képek, ötletek, elrendezések) kizárólag 

saját magam által készített művem, a saját szellemi termékem, amely(ek) tekintetében kizárólagos, 

területi, időbeli és módbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot adok a Szervezőnek, valamint 

hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a pályázati munkámat szabadon felhasználhatja, kezelheti, 

tovább adhatja, nagy nyilvánosság előtt bemutathatja, módosíthatja, kereskedelmi és reklám 

anyagokban felhasználhatja, a későbbiekben kiírásra kerülő enteriőr pályázaton felhasználhatja, 

honlapján feltüntetheti.  

Kijelentem, hogy a leadott pályaműve(i)mmel kapcsolatosan megadott felhasználási feltételeket 

nem vonom vissza. Kijelentem, hogy a benyújtott pályázati munká(i)m megfelelő 

ellentételezésének (ellenérték) tekintem és fogadom el a nagy nyilvánosság előtt elérhető 

ismertséget, elérhető hírnevet, a Pályázatban való részvétel lehetőségét, a nyeremény 

megszerzésének lehetőségét, a Szervező által rendelkezésemre bocsátott anyagokat és software-t, 

melyek ellenértékkel bírnak.  

Kijelentem, hogy tudomásul vettem és elfogadtam, hogy a Pályázatban történt regisztrációval 

közöttem és a Szervező között az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel szerződés (a továbbiakban: 

„Szerződés”) jött létre, melyet magamra nézve kötelezőnek fogadok el. A Szerződés vitatásáról 

ezennel kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondok.  

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot szabad elhatározásomból és akaratomból tettem és tudomással 

bírok arról és elfogadom, hogy a jelen nyilatkozat megtétele nélkül a Pályázatban érvényesen nem 

vehetek részt.  

 

NÉV (Kérem nyomtatott nagybetűvel kitölteni!):  

 

DÁTUM:  

 

ALÁÍRÁS:  


