
 

JELENTKEZÉSI LAP      
 

AIR FEST – POLE SHOW & AERIAL ARTS CHAMPIONSHIP 2022 
 
 

Név: ______________________________________________________________________  

Szülő/Gondviselő neve (14 év alatti gyermekeknél): ________________________________ 

Születési idő: _______________________________________________________________  

Állampolgárság: _____________________________________________________________ 

Telefonszám: _______________________________________________________________  

Email cím: _________________________________________________________________  

Szülő/Gondviselő elérhetősége: ___________________________________________________ 

Számlázási név: ________________________________________________________________ 

Számlázási cím: ________________________________________________________________ 

 

DIVÍZIÓ:                        □ new star        □ amatőr              

 

ESZKÖZ:                        □ karika          □ silk               □ hammock           □ open 

választott eszköz open kategória esetén:_________________________________________ 
 

 KATEGÓRIA:             □ női egyéni  □ férfi egyéni      □ duó     □ csoport 

             duó/csoport típusa:     □ női                  □ férfi                   □ vegyes 

 

ELŐADÁSMÓD:            □ acro                 □ dance                 □ flow 
 

 

 KORCSOPORT:     □ UP I.      □ UP II.      □ UP III.      □ UP IV.       

 
 

VERSENY ZENE, ELŐADÓ (legkésőbb Szeptember 25-ig emailen jelezni! ): 
 

 

_________________________________________________________________ 

 

FÉNYIGÉNY (legkésőbb Szeptember 25-ig emailen jelezni! ): 
 
_________________________________________________________________ 
 



SZÍNPADI KELLÉKEK LISTÁJA (legkésőbb Szeptember 25-ig emailen jelezni! 
): 
 
_________________________________________________________________ 
 
KÜLSŐ SZEMÉLY BEVONÁSA (legkésőbb Szeptember 25-ig emailen jelezni! 
): 
 

□ igen    □ nem 
 

megjegyzés:________________________________________________________ 
 
ESZKÖZ BÉRLÉS:  □ igen    □ nem 
 
eszköz megnevezése:  □ karika (egy pontos)  □ karika (két pontos)    
                □ silk     □ hammock  

 
A versenyző tudomással bír arról és jelen aláírásával igazolja, hogy hozzájárul, hogy az AIR FEST – Pole 
Show & Aerial Arts Championship verseny során róla kép és hangfelvételek készüljenek (ideértve a 
backstage felvételeket is), illetve azokat a szervezők az esemény népszerűsítése vagy más, a versenyhez 
kapcsolódó marketingcélok érdekében a későbbiek során felhasználják, közzétegyék, és ezzel 
kapcsolatosan mindenféle ellenszolgáltatásról lemond ahogy azt a versenyszabályzat 6/2. pontja is 
kimondja. Az AIR FEST versenyen készült kép-, hang-, és egyéb felvételek jogai a szervezőket illetik meg és 
a szervezők saját döntési jgkörébe tartozik annak eldöntése is, hogy az adott felvétel törlésre kerüljön-e 
vagy felhasználásra a verseny youtube csatornáján, illetve közösségi (facebook, instagram) oldalain. A 
versenynek hivatalos fotósa/videósa van, a verseny helyszínén rajtuk kívül más hivatásos fotós/videós/tv-
s személy nem tartózkodhat és nem készíthet felvételeket csak ha erre külön engedélye van a 
szervezőktől. 

Igazolom, hogy elolvastam és elfogadom az AIR FEST versenyszabályzatát és annak minden feltételét. A 
versenyen saját felelősségemre veszek részt, bármilyen káreset vagy sérülés engem terhel. Igazolom, hogy 
a verseny idejére érvényes sportorvosi igazolással rendelkezem, mely igazolja, hogy egészségügyi 
állapotom kifogástalan, versenyzésre, sportolásra alkalmas. Tudomásul veszem, hogy az érvényes sport-
baleset biztosítás megkötése saját döntésem és felelősségem így baleset esetén a szervezők felé 
mindennemű kárigényemről lemondok. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy bármely valótlan adat, információ azonnali kizárást von maga után.  

*14 év alatti gyermek nevezése esetén a szülői/gondviselői beleegyező nyilatkozat külön csatolandó! A 
beleegyező nyilatkozatot ugyanannak a szülőnek vagy gondviselőnek kell tennie, aki a jelentkezési lapon 
fel van tüntetve. A beleegyező nyilatkozat nélkül a nevezés érvénytelen! 

 
Budapest, 2022. _________ hó, _____ nap.  

Aláírás: __________________________________________  

Szülő/Gondviselő aláírása (14 év alatti gyermek esetén): _______________________________ 


