
 

 
 

A kitöltött jelentkezési lappal hozzájárulok ahhoz, hogy a Pápai Termálvízhasznosító Zrt a személyes adataimat az Európai 

Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, annak 7. cikke valamint saját adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzata szerint kezelje. Beleegyezem és elfogadom, hogy a rendezvény ideje alatt képi- és hangfelvétel készülhet. 

Hozzájárulok adataimnak a nyomtatott és elektronikus sajtóban történő megjelenéséhez. A jelentkezési lapon megadott adatok 

a nyertesek kivételével törlésre kerülnek. Címzettek: szavazóbizottság, marketing, vezérigazgató. 

VÁRKERTFÜRDŐ SZÉPE VÁLASZTÁS 

2022. augusztus 7. 

Nevezési lap 

Név: _______________________________________________________________ 

Életkor: _______________________________________________________________ 

Testmagasság: _______________________________________________________________ 

Szeme színe: _______________________________________________________________ 

Haja színe: _______________________________________________________________ 

Hobbi: _______________________________________________________________ 

Honnan érkezett: _______________________________________________________________ 

Telefonszáma:  _______________________________________________________________ 

 

 

A VárkertFürdő Szépe választásra csak 18-30 év közötti lányok, hölgyek jelentkezhetnek. A verseny 2022. 

augusztus 7.-én 17 óra 00-kor kezdődik és várhatóan 18 óra 30 percig tart. A verseny minimum 8 fő jelentkezését 

meghaladóan jön létre, ellenkező esetben nem kerül megrendezésre. Erről a jelentkezőket a határidő után 2 

órával értesíteni fogjuk! A jelentkező tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a fényképeket, valamint a 

versenyen készült fotókat, a szervezők a verseny web-, facebook, instagram oldalára, valamint a 

reklámanyagokhoz is felhasználhassák. A jelentkező a későbbiekkel kapcsolatosan semmilyen kártérítéssel nem 

élhet a Várkertfürdővel szemben. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételétől számított 1 éven 

keresztül a kért időpontokban a fotózásokon köteles részt venni. 

A versenyzők három fordulóban mérettetnek meg egymással: utcai ruha (fekete trikó, farmernadrág), a Unisex 

divat ruhái, és fürdőruha. (Mindegyik szetthez magassarkú viselése kötelező.) 

Valamennyi nevező ajándékot kap, a zsűri az első három helyezettet díjazza. 

Az első helyezett díjazása: Egy 100.000 Ft értékű Wellness hétvége 2 személy részére a miniHOTEL-ben, egy 

egész évre szóló (át nem ruházható) fürdőbelépő + Fürdő arca megjelenés minden média anyagban a 

Várkertfürdő részéről, ékszerek a Balogh Óra ékszer jóvoltából, Unisex divat ajándékutalvány, Avon 

ajándékcsomag. 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 5. 12 óra 

A jelentkezési lapokat a Várkertfürdő pénztáraiban lehet leadni, vagy a szepsegverseny@varkertfurdo.hu e-mail 

címre elküldeni. 

JELENTKEZZ! GYERE EL! NYERD MEG! LÉGY TE A VÁRKERTFÜRDŐ ARCA 2022-BEN! 

 

 ____________________ 
 jelentkező 


