S/ALON BUDAPEST 2021
WENDY MORRISON TERVEZŐI PÁLYÁZAT - NYILATKOZAT

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
S/ALON BUDAPEST Lakástrend Kiállítás szervezője, a Konsilo Kft. (székhely: 1022
Budapest, Tapolcsányi utca 6., adószáma: 13547864-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 860942,
képviseli: Fülöp Judit ügyvezető), továbbiakban Kiíró.

PÁLYÁZÓ ADATAI
Képviselt márka, stúdió vagy kollektíva (amennyiben releváns)

Név

Születési hely, dátum

Telefonszám

E-mail cím

Levelezési cím

Weboldal vagy online portfólió (amennyiben rendelkezésre áll)

JOGTISZTASÁG
A Pályázó jelen nyilatkozat aláírásával kĳelenti, hogy az általa benyújtásra kerülő
pályamunka saját szellemi terméke, mely ennek értelmében harmadik személy szerzői
jogait nem sérti. Amennyiben a benyújtott művel kapcsolatban harmadik fél mégis sikerrel
érvényesíti szerzői jogi igényét, úgy a pályázó köteles erről tájékoztatni a pályázat Kiíróját,
valamint vállalni a felmerülő költségek megtérítését a harmadik fél irányába, illetőleg a
pályázat Kiírójának okozott esetleges károkat.
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TITOKTARTÁS
A Pályázó jelen nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a pályázat Kiírójával való
együttműködés során birtokába jutott mindennemű információt bizalmasan, üzleti
titokként kezel; a pályázat Kiírójának előzetes, írásos beleegyezése nélkül harmadik fél
számára nem ad át, illetőleg nem hoz nyilvánosságra információt a pályázattal
kapcsolatban. Bizalmas információnak minősül a pályázat szakmai tartalma,
követelményrendszere, továbbá minden, pályázattal kapcsolatos egyeztetés során
elhangzó vagy leírt információ, beleértve az elbírálási és kapcsolattartási folyamat
részleteit. A Pályázó továbbá nyilatkozik, hogy a pályázati kiírást és az ahhoz kapcsolódó
információkat a pályázat teljesítésétől eltérő egyéb célra nem használja fel. A titoktartási
kötelezettség időkorlát nélkül, a pályázat esetleges megszűnése vagy lejárta után is
érvényes mindaddig, amíg a pályázat Kiírója írásban máshogy nem rendelkezik. A Pályázó
tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén köteles megtéríteni
a pályázat Kiírójának ebből eredő kárát, függetlenül attól, hogy a kötelezettségszegés
szándékosan, gondatlanságból, tevőlegesen vagy mulasztás okán történt.

MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK
A Pályázó a pályázaton való részvételével - függetlenül attól, hogy kiválasztásra kerül-e a
pályaműve - vállalja, hogy benyújtott terveit nem hozza nyilvánosságra az esemény vége,
azaz 2021. szeptember 26. 18:00 előtt. Az eseményt követően az elkészült pályamunkák és
tervek szabadon publikálhatók. A Pályázó köteles mindenkor lojális magatartást tanúsítani
a pályázat Kiírójával szemben. A Pályázó jelen nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy
publikációiban, privát és publikus megnyilvánulásai során a Kiíró szakmai és üzleti érdekeit
szem előtt tartja, megítélését viselkedésével nem csorbítja. A Pályázat Kiírója szavatol
azért, hogy a hozzá beérkező adatokat bizalmasan, az aktuális rendelkezéseknek
megfelelően kezeli, valamint a pályamunkákat jogtalanul nem használja fel a pályázó
engedélye nélkül sem most, sem a jövőben.

Kelt:
Hely:

Pályázó
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