8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
tel / fax: +36-22/500-989
e-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
OM azonosító: 039554
www.hermannzenesuli.hu

JELENTKEZÉSI LAP - SZÓLÓ KATEGÓRIA
X. Országos Czidra László Furulyaverseny - Területi Válogató - Székesfehérvár
A verseny időpontja: 2019. február 27. (szerda) 10:00 óra
Jelentkezési határidő: 2019. január 15. (kedd)
A VERSENYZŐ ADATAI*:
Név: ................................................................................................................. korcsport: ..................................
Születési ideje: .................................................................. OM azonosítója: .....................................................
Felkészítő tanár neve: ............................................................................ Tel.: ....................................................
Zongorakísérő tanár neve: ..................................................................... Tel.: ....................................................
A használni kívánt kísérő hangszert aláhúzással jelöljék:

zongora

csembaló

spinét

MŰSOR:
Kötelező mű: ........................................................................................................................................................
...................................................................................................... játékidő: ............................... kotta nélkül 
Szabadon választott mű(vek):...............................................................................................................................
...................................................................................................... játékidő: ................................. kotta nélkül 
A jelentkező intézményének neve: .....................................................................................................................
címe: ............................................................................................ OM azonosítója: ...........................................
Tel./fax: ................................................................... e-mail:................................................................................
A nevezési lapon jelölni kell a kotta nélkül előadandó műve(ke)t.
A Versenykiírásban szereplő előírásokat, nevezési feltételeket megismertük és tudomásul vettük.
Dátum:
......................................................
tanuló
......................................................
felkészítő tanár

A jelentkezéseket e-mailben várjuk és visszaigazoljuk.

......................................................
a szülő (gondviselő)
(ha a jelentkező nem nagykorú)
P. H.

......................................................
igazgató

e-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu

Amennyiben nem kapnak visszaigazolást, feltétlenül jelezzék!
Címünk: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

Tel.: +36 22/500-989

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikkealapján 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 Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős munkatársai, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásban történő részvétele esetén az
Oktatási Hivatal Felsőoktatási Felvételi Főosztályának 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 1521. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikk rendelkezik.

