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„Mens agitat molem” 

                   
 

 
 

 

 

 

 

Jelentkezési lap - Prihlasovací formulár 

V. Pannonhalma CAMPUS  

2019.07.08-2019.07.14. 

08.07.2019-14.07.2019 

 

Név/Meno   

Születési idő/Dátum narodenia   

Telefonszám/Tel. číslo   

E-mail   

Lakcím/Bydlisko  

Megpályázni tervezett kurzus 

Názov kurzu 

A szépség szerkezete, a szerkezete szépsége 

Štruktúra krásy, krása štruktúry 

Felsőoktatási tanulmányok 

(intézmény, szak, évfolyam) 
vagy oktatási intézmény 

 
Štúdium 
Názov inštitúcie,  odbor, ročník  

  

Tanulmányi versenyeken elért 
eredmények – amennyiben 
releváns 

 
Dosiahnuté výsledky na 

vzdelávacích súťažiach - ak je to 
relevantné 
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„Mens agitat molem” 

Hasonló rendezvényeken történő 

részvétel bemutatása 
(alkotótábor, csoportmunkák 

stb.) – amennyiben releváns 
 
Účasť na podobných podujatiach 

(tvorivé dielne, pracovné 
skupiny, vzdelávacie tábory atď.) 

– ak je to relevantné  

  

Pályázó által végzett közösségi és 

önkéntes tevékenységek – 
amennyiben releváns 

 
Verejnoprospešné práce, 
dobrovoľnícka činnosť – ak je to 

relevantné 

  

Motivációk a részvételhez 
Motivácie 
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„Mens agitat molem” 

A pályázatokat 2019.04.21-ig a campus@pannonhalma.hu címre kérjük 

megküldeni. A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Pályázat V. PC diák 
 

Vyplnený prihlasovacý formulár pošlite na e-mailovú adresu 
campus@pannonhalma.hu do 21. 04. 2019. Predmet e-mailu: Prihláška 

V. PC študent 

 
A jelentkezési lap beküldésével elfogadom az alábbi feltételeket: 

 
A Pannonhalma Campuson minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. A 

helyszínén található berendezéseket, eszközöket, létesítményeket mindenki 

kizárólag saját felelősségére használhatja. A Pannonhalma Campus programjain, 

feladatain való részvétel senkire nézve nem kötelező és egyetlen résztvevő sem 

kötelezhető ezek teljesítésére. 

A Pannonhalma Campus résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvény 

hivatalos fotósa(i) felvételeket készítsen róluk, és tudomásul veszik, hogy a 

szervezők által is jóváhagyott képek és felvételek a hazai és külföldi sajtóban, 

médiumokban és a Pannonhalma Campus ismertető anyagaiban megjelenhetnek. 

Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével 

nevesíthető. 

A rendezvény területére tilos tiltott anyagokat, eszközöket bevinni, így különösen 

kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, robbanékony-

, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat, vagy eszközt, illetve bármely 

egyéb, mások testi épségét veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat, vagy 

eszközt. 

A résztvevő köteles az akut, állandó vagy időszakos betegségeit, allergiáját a 

szervezőkkel közölni, és az arra vonatkozó gyógyszerezési útmutatást 

nyomtatott formában a rendezvényre történő regisztráció során bemutatni. 

Lázas, fertőző betegségben szenvedő, sérült/nyílt sebfelületű személyek, 

kábítószer vagy egyéb bódító hatású szer hatása alatt álló személyek a 

rendezvény területére nem léphetnek be, illetve ott nem tartózkodhatnak. 

A személyi sérüléssel járó baleset bekövetkezésekor a szervezőket - amennyiben 

a sérülés súlya indokolja, a mentőket - haladéktalanul értesíteni kell. 

Lehetőségeihez mérten a sérült ellátásáról és további szükséges teendőkről (pl: 

mentő hívása) az egészségügyi szolgáltatást ellátó személy köteles gondoskodni. 

A rendezvény résztvevői ingóságaikat saját felelősségükre hozzák be a 

rendezvény területére, az ingóságokért a szervezők felelősséget csak abban az 

esetben vállalnak, ha valamely ingóságot megőrzési célból, dokumentáltan 

átvesznek a résztvevőtől. 
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„Mens agitat molem” 

Amennyiben a résztvevő a jelen Szabályzatban foglaltakat megsérti, úgy az eset 

körülményeinek mérlegelése alapján a szervezők dönthetnek úgy, hogy az 

érintett személyt: a) figyelmeztetésben részesíti b) kizárja a rendezvényről és 

felszólítja annak elhagyására 

A kizárt személy semmilyen anyagi vagy erkölcsi követeléssel nem léphet fel a 

szervezők felé. 

Résztvevő a Pannonhalma Campus keretében létrehozott szellemi termékére 

térítésmentesen, nem kizárólagos, korlátozásmentes felhasználási jogot biztosít 

Pannonhalma Város Önkormányzata számára.  

A jelentkezési lap beküldésével hozzájárulok, hogy az abban szereplő adatokat 

Pannonhalma Város Önkormányzata a Pannonhalma CAMPUS megszervezéséhez 

kapcsolódóan kezelje. 

 
Vyplnením prihlasovacieho formulára vyjadrujem svoj súhlas s 

nasledujúcimi podmienkami:  
 

 

Na podujatí Pannonhalma Campus sa každí zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. 

Všetky zariadenia a nástroje účastníci podujatia môžu používať len na vlastnú 

zodpovednosť. Účasť na jednotlivých programoch a riešení úloh nie je pre 

účastníkov povinná. 

Účastnci Panonhalma Campus súhlasia s vytvorením fotodokumentácie, a berú 

na vedomie, že niektoré vybrané, a organizátormi odsúhlasené fotky sa môžu 

objaviť v domácich a zahraničných tlačených a netlačených médiách a v 

propagačných materiáloch Pannonhalma Campus. Účastníci, ktorých fotky sa 

dostanú na verejnosť môžu byť označení menom len po súhlasu účastníka. 

Na miesto podujatia je zakázané vnášanie všetkých zakázané látok, nástrojov 

a predmetov. Zákaz sa vzťahuje predovšetkým na omamné a psychotropné 

látky, na pyrotechniku, na sklenené predmety, na zbrane, na výbušné, toxické a 

horľavé látky, alebo iné nástroje a látky ktoré predstavujú nebezpečenstvo na 

zdravie. 

Účastník je povinný oznámiť organizátorom všetky svoje akutné, dočasné a 

chronické ochorenia, a počas registrácie je povinný preukázať príručku na 

dávkovanie liekov na jeho chorobu. 

Pre osoby s infekčnou chorobou, horúčkou, otvorenou ranou, pod vplyvom drog 

alebo iných omamných látok je vstup a zdržiavania sa na mieste podujatia 

zakázané. 
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„Mens agitat molem” 

Pri nehode, alebo v inom prípade kedy je to nevyhnutné organizátori sú povinní 

včas zavolať záchrannú službu. Záchrannú službu zavolá a prípadne poskytne 

prvú pomoc miestny zodpovedný zdravotník.  

Za svoje hnuteľné veci zodpovedajú účastníci. Organizátori preberú 

zodpovednosť len v prípade, ak po podpísaní potrebných dokumentov preberú 

hnuteľnosť z dôvodu uschovania. 

V prípade porušenia poriadku Campusu organizátory majú právo dotknutú 

osobu: a) pokarhať, b) požiadať na opustenie miesta udalosti. 

Vylúčená osoba nemôže mať žiadne peňažné alebo morálne nároky voči 

organizátorom. 

Účastník dáva súhlas, že hmotný a nehmotný (duševný) produkt, ktorý si vytvoril 

v rámci programu Pannonhalma Campus, poskytne bezplatné a nevýlučné právo 

na používanie pre mesto a samosprávu Pannonhalma. 

Poslaním prihláškového formulára súhlasím používaním svojich osobných údajov 

v rámci organizácie tábora Pannonhalma Campus. Správca osobných údajov: 

Samospráva mesta Pannonhalma. 

 
 

 
 

 
 
 

Changing lives. Opening minds. 
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