Művészeti ösztöndíj - Pályáztti tdttltp
Esztrád Színház és tz Europetn-Americtn Culturtl Institute
ESZTRÁD művészeti ösztöndíj 2018
színész, musictlszínész, színházrendező, táncművész
(Kérjük, hogy a pályázat adatlapot számítógéppel, vagy nyomtatot betűvel töltse ki!)
Megpályázot kategória (színész, musicalszínész, színházrendező, táncművész):

………………………………………….
A pályázó adatai:
Név: ………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….
Születési hely: ………………………………….. Születési év ……………. hó …………………………….…. nap …………………..
Állandó lakcím: …………………………………………………….………………………………..……………………………………………….
Levelezési cím:………………………………………………………………………………………….................................................
Anyja neve: ...................................................................... Állampolgárság: ………………………..………….……….
Adóazonosító jel: ………………………….……........................... Taj szám: ……………………………………………………….
Telefon: …………………………………..Mobil:………………………….. E-mail:……….…………………………………………………..
Számlavezető pénzintézet neve:………………………………………..…………………………….........................................
Bankszámla száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Legmagasabb iskolai végzetség :……………………………………………………………………………………………………………..
Végzetséget kiállító intézmény neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Végzés éve: ……………………………………………………………………………………………...................................................
Szak megnevezése: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osztályvezető tanár neve: …………………………………………………………….............................................................

Korábban elnyert ösztöndíj, támogatás:
…..………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
Jelenlegi hazai/külföldi ösztöndíj, támogatás:
…………………………………………………………………...……………………………………….......................................................

Dátum:……………………………..….

Aláírás: ….……………………………….……………………………………..

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA
Alulírot,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(születési hely: ……………………..............., születési időpont: …………………………………………………………………………,
lakcím:
…………………………………………………), a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Esztrád
művészeti ösztöndíj tárgyában benyújtot pályázatom a pályázat kiírásnak mindenben megfelel.
Alulírot
-

-

-

-

-

nyilatkozom arról, hogy az ESZ TR ÁD művészeti ösztöndíj pályázat feltételeinek megfelelek, az
általam szolgáltatot adatok, és dokumentumok hitelesek, a valóságnak mindenben megfelelnek,
pályázatom részeként benyújtot egyéni munkaterv megfelel a pályázat kiírásnakk
hozzájárulok ahhoz, hogy az Esztrád Színház, mint a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítója, a
pályázatomban foglalt személyes adataimat a pályázat értékelése és az ösztöndíjas jogviszony
létesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje, továbbá tudomásul veszem,
hogy a nevem, az ösztöndíj célja, összege, nyilvánosságra hozhatókk
hozzájárulok a szakmai önéletrajz, a szakmai munkásságot bemutató dokumentáció, és a pályázat
részét képező munkaterv, (alakítások/alkotások) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megismerhetőségéhez és szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvánosságra hozataláhozk
tudomásul veszem, hogy az ösztöndíj elnyerésével kötelezetséget vállalok arra, hogy az Esztrád
Színház által meghatározot feltételek szerint, az ösztöndíjas időszak végén beszámolokk
tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjat elveszítem:
- amennyiben a támogatot tevékenység a decemberi beszámolási kötelezetségig nem
kezdődik meg, vagy az ösztöndíj igénybevételét nekem felróható okból nem
kezdeményezemk
- az ösztöndíj nyújtásának feltételeként előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonomk

- vállalom, hogy a jogosulatlanul igénybe vet ösztöndíj összegét az ösztöndíjszerződésben foglaltak
szerint visszafzetemk
- vállalom, hogy amennyiben adataimban, az ösztöndíjszerződés feltételeiben, vagy a szerződés
teljesítésével kapcsolatos körülményben változás következik be, azt 8 napon belül írásban
bejelentem az Esztrád Színháznakk
- tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az ösztöndíj nyújtásának
feltétele.

………………………………………………………………………….
pályázó aláírása
Budapest, 2018. ……………………

