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FIRST® LEGO® League jelentkezési lap 

Tisztelt <<csapatnév>> csapat! 

Megérkezett hozzánk a 2020/2021-es FIRST® LEGO® League szezonra vonatkozó regisztrációtok. 

Ahhoz, hogy véglegesíteni tudjuk a nevezéseteket, kérünk titeket, hogy töltsétek ki a következő 

regisztrációs űrlapot, majd aláírva jutassátok el hozzánk. A dokumentum kitölthető kézzel 

(nyomtatott betűkkel) vagy géppel. Kérjük, pontos és egyértelmű jelöléseket használj! Elektronikus 

kitöltés esetén az ikszelendő részeket értelemszerűen aláhúzással jelöld! 

 

Csapat ID: ___<<a szervező tölti ki>>_________________ 

Csapat neve: ____________________________________ 

Választott FIRST® LEGO® League verseny: □Explore (6-10 évesek)  □Challenge (9-16 évesek)  

Választott régió: □ Budapest □ Debrecen □ Győr     □ Miskolc  □ Szeged     □ Tatabánya 

 

Csapatvezető neve: ________________________________________________________________ 

Csapatvezető e-mail címe: __________________________________________________________ 

Csapatvezető telefonszáma: _________________________________________________________ 

 

Regisztráló szervezet (cég/iskola/egyesület): ____________________________________________ 

Regisztráló szervezet címe: __________________________________________________________ 

Regisztráló szervezet adószáma: ______________________________________________________ 

Igényeltek a nevezéshez támogatást? □Igen  □Nem 

Ha magánszemély a regisztráló, kérünk fentebb az ő nevét, címét add meg (Adószám természtetes 

személy esetén nem kötelezően megadandó adat). Támogatás csak jogi személyek számára 

lehetséges – ha lesznek elérhető támogatások, értesíteni fogunk igen válasz esetén. 

 

Képviselt iskola neve: _______________________________________________________________ 

Képviselt iskola címe: ________________________________________________________________ 

Ha nem iskolai csapatként indultok, akkor itt megadhatjátok az oktatási intézmény, cég nevét is. 
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Társedző (1) neve: ___________________________________________________________________ 

Társedző (1) születési ideje: ___________________________________________________________  

Társedző (2) neve: ___________________________________________________________________ 

Társedző (2) születési ideje: ___________________________________________________________ 

 

Játékos (1) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (1) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (2) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (2) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (3) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (3) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (4) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (4) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (5) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (5) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (6) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (6) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (7) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (7) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (8) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (8) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (9) neve: ____________________________________________________________________ 

Játékos (9) születési ideje: _____________________________________________________________ 

Játékos (10) neve: ___________________________________________________________________ 

Játékos (10) születési ideje: ____________________________________________________________ 

 

A jelentkezési lapon megjelölt személyek és annak gondviseli a jelentkezési lap aláírásával igazolja, 

hogy: 

- Hozzájárul adatainak a FIRST® LEGO® League szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 

előzetes értesítés nélküli szabad felhasználásához 
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- Felhatalmazza a HelloWorld Egyesületet, hogy a választott régió szervezői számára megossza 

a FIRST® LEGO® League sikeres szervezéshez és lebonyolításhoz szükséges adatokat 

- Tudomásul veszi, hogy a magyarországi FIRST® LEGO® League fordulókon nemzeti 

szervezőként a HelloWorld Egyesület, illetve a regionális partnerei felvételeket készíthetnek, 

és a szerzői jogról szóló törvény alapján a versenyeken készült minden adatrögzítés 

eredményét és minden felvételt (fénykép, videó, hang stb.) a szervezők saját tulajdonuknak 

tekintsenek és az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően szabadon felhasználjanak, 

amennyiben erről a versenyzők máskép nem rendelkeznek  

A jelentkezési lapot a kitöltést megelőzően végig olvastam. A FIRST® LEGO® League 2020/2021-es 

Magyarországi versenyszezonjával kapcsolatos tudnivalókat és feltételeket tudomásul vettem és 

elfogadtam. 

 

 

Kelt: 2020. ____________       A csapatvezető aláírása: 

 

           ---------------------------------------------------------- 

 

 

Ha bármilyen kérdésed lenne, kérünk, hogy írj nekünk egy ezzel kapcsolatos levelet az 

fll@helloworldegyesulet.hu címre.  
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