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Szerzői jogi és részvételi nyilatkozat 
 

CREATON Tetőszépségverseny 2022 

Pályázaton való részvételhez 

 
 
Pályázó (Tetőfedő) adatai: 

Név: ……………………………………………………………………………………………….  

Lakcím: …………………………………………………………………………………………..  
 
Kiíró adatai: 

Név: CREATON South-East Europe Kft. 

Cím: 8960 Lenti, Cserépgyár utca 1. 
 

Pályázat csak abban az esetben nyújtható be, , ha a pályázati anyagot érintő valamennyi jogosult hozzájárult 
ehhez. A pályázati anyag feltöltésével a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatot érintő valamennyi 
szerzői jogi joggal rendelkező személy (beleértve a szellemi alkotással kapcsolatos jogot is) a pályázaton 
történő részvételre hozzájárulását adta, továbbá kijelenti, hogy az épület tulajdonosa előzetesen hozzájárult a 
pályázaton való részvételhez. (A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat feltöltése a pályázati indulás feltétele.) Az 
épület tulajdonosának adatait a Kiíró nem hozza nyilvánosságra. 

Pályázó kijelenti, hogy, hogy a jelen pályázati kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem sérti, 
beleértve az építészeti tervek és fotók tulajdonjogát is.  

A CREATON South-East Europe Kft. kizárja a felelősségét a harmadik személyek által támasztott szerzői vagy 
egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértéséből származó, a pályázati anyagokkal kapcsolatos 
igényekkel kapcsolatban, valamint fenttartja a jogot ahhoz, hogy amennyiben valamelyik pályázat, vagy 
pályázatok sérti(k) harmadik személyek szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogát, azt a pályázatot, 
pályázatokat kizárja.. Vitás esetekben a pályázatot benyújtó köteles a CREATON South-East Europe Kft.-t 
mentesíteni a jogkövetkezmények alól és helyette helyt állni. 

A pályázati anyagokat, így különösen az abban szereplő képfelvételeket a CREATON South-East Europe Kft. 
bármely – így különösen időbeli, térbeli, technikai vagy a felhasználás módját érintő - korlátozás nélkül jogosult 
felhasználni: nyilvánosságra hozatni, átdolgozni, többszörözni, reklám- és szóró anyagokban feltüntetni, 
referenciaként használni, beleértve a reklám célú felhasználást is. Kiíró kijelenti, hogy az általános személyiségi 
jogokra vonatkozó előírásokat a felhasználások során betartja. 

A Pályázó a jelen nyilatkozatban szereplő tudnivalókat, a pályázati kiírást, feltételeket és a zsűri által 
meghatározott eredményeket elfogadja. 

A Pályázó hozzájárul, hogy pozitív elbírálás esetén a pályázati anyagomat a CREATON South-East Europe 
Kft. az ÉMSZ „Év Tetője” Nívódíjra tovább nevezze. 

Pályázó kijelenti, hogy jelen nyilatkozatban foglaltakat elolvasta, és tudomásul veszi, hogy annak 
valóságtartalmáért teljes körű felelősséggel tartozik.  
 

Kelt: 

 

 

…………………………………………….  

Pályázó aláírása  


