
  Pályázati adatlap 
Nemzeti Fogathajtó Akadémia Sportegyesület 

Sportolói igazoláshoz pályázat  

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 2018. 

a Nemzeti Fogathajtó Akadémia Sportegyesület által kiírt sportolói igazoláshoz történő pályázathoz 

 

I. A pályázó adatai 

 

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

 

2. Születési név: ……………………………………………………………………. 

 

3. Születési hely és idő (év/hónap/nap):…………/…………/…………………… 

 

4. Anyja neve: ………………………………………………………………………. 

 

5. Személyi igazolvány száma: …………………………………………………… 

 

6. Állandó lakcím: …………………………………………………………………… 

 

7. Értesítési cím: ……………………………………………………………………. 

 

8. Telefon: …………………………………………………………………………… 

 

9. Email: ……………………………………………………………………………… 

 

10. Magyar Lovassport Szövetség Versenyzői Igazolási szám: ................................... 

 

 

II. Fogathajtó tevékenységre vonatkozó adatok: 

 

1. Jelenlegi sportegyesülete: …………………………………………………………………………… 

 

2. Legjobb sportolói eredménye(i) (max. 5): 

 

Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 

Verseny: Eredmény: 
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III. Lovak adatai: 

 

Név:   Startszám: 

Név:  Startszám: 

Név:  Startszám: 

Név:  Startszám: 

Név:  Startszám: 

Név:  Startszám: 

Név:  Startszám: 

 

 

 

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

 

Alulírott a jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati adatlapon általam feltüntetett, valamint a 

mellékletben csatolt igazolásokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 

pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam benyújtott mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a 

valóságnak, úgy pályázatom az elbírálási eljárásból kizárásra kerül. 

 

A jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy: 

 

a) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró Nemzeti Fogathajtó Akadémia 

Sportegyesület nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag az pályázat lebonyolítása, a támogatásra való 

jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat esetén a szerződés megkötése céljából és az ahhoz szükséges 

mértékben és ideig – kezelje; 

b) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázat elbírálása céljából a pályázatot kiíró      Nemzeti 

Fogathajtó Akadémia Sportegyesület illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében megismerjék; 

 

Alulírott kijelentem továbbá, hogy a pályázat feltételrendszerét, illetve az igazolásra vonatkozó feltételeket megismertem 

és a pályázat elnyerése esetén magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az pályázaton való részvétel feltétele. 

 

Kelt: 

 

_________________________________ 

PÁLYÁZÓ NEVE: 
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A 16. életévét be nem töltött pályázó esetén: 

 

Szülői felügyeletet gyakorló személy: __________________________________________________ 

 

 

 

A pályázati adatlap egy eredeti aláírt példányát kérjük a pályázati kiírásban meghatározott címre benyújtani, a 

szükséges mellékletekkel! 

 

Mellékletek: 

 


