
 C s a t l a k o z n a  a  C r e a t i o n  P r o j e k t h e z ?  

ÖNKÉNTES MUNKATÁRSI ADATLAP 
Személyes adatok: 

Név: ___________________________________________________________________________________ 

Lakcím: ________________________________________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________, E-mail: ____________________________________________ 

Aláírásommal kijelentem, hogy az Örömhír Alapítvány FireMEDIA programjának célkitűzéseivel és szellemiségével egyetértek. Hozzájárulásomat 
adom, hogy az Örömhír Alapítvány személyes adataimat tárolja, kezelje és felhasználja munkatársi kapcsolattartás, szervezés, projektkommunikáció 
és hírlevél küldése céljából. Fenntartom magamnak a jogot, hogy a hozzájárulásomat később egészben vagy részenként is visszavonhassam. 

Szívesen támogatom a projektet Ekkora mértékben Ennyi ideig 
 Kérjük, írja a vállalt tevékenység(ek) mellé 

vállalása mértékét és időtartamát! 
Példák: évente 20 A4 oldal / évente 1 
kiadvány / havi 10.000.- Ft / igen, stb. 

1 évig / 2 évig / 
Több évig 

Fordítás angolról magyarra*   
Fordított szövegek lektorálása*   
Magyar szöveg tördelése, szerkesztés (Adobe InDesign)   
Nyomás előtti ellenőrzés, korrektúra   
Grafika, design, illusztráció   
Online játékok fejlesztése, kezelése   
Internetes oldal fejlesztése, kezelése   
Közösségi médiás feladatok   
Projektfelelős szervező munka   
Projekthez kapcsolódó hírek, események megosztása saját 

közösségi oldalon, honlapon 
  

Banner elhelyezése saját honlapon, blogon, stb.   
Videós háttérmunka, kisfilmek szerkesztése   
Projekt bemutatása, népszerűsítése személyeknek   
Projekt bemutatása közösségekben, gyülekezetekben   
Pénzbeli támogatás, szponzorálás   
Természetbeni támogatás   
Szaktudás hozzáadása (term.tudományos, teológiai, humán, stb.)   
Előadások, interaktív foglalkozások tartása gyerekeknek 

és/vagy felnőtteknek 
  

Bemutató kiadványok ajánlása   
Bemutató kiadványok eljuttatása célszemélyekhez   
Forgalmazás, értékesítés   
Egyéb:   

  
Amennyiben nem minden projektelemre egyformán vonatkozik felajánlása, kérjük, jelölje x-szel azokat, amelyekre vonatkozik: 

___ Évente megjelenő Creation Magazin 
___ Könyvek, prospektusok, foglalkoztatók kiadása 
 

Kelt: ________________________, __________________ 

 ___________________________ 
 sajátkezű aláírás 

*Fordításhoz és lektoráláshoz szükséges a Fordítói Megállapodás (MTTMA) aláírása, amit a firemedia.hu/Letöltések alatt talál. 
Egyéb megjegyzéseket az adatlap üres hátoldalára is felírhat! 

Kérjük, hogy kitöltés után az adatlapot szkennelve vagy lefotózva e-mailen küldje el részünkre! 

Creation Projekt – Örömhír Alapítvány – FireMEDIA, 6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14. 
Adószám: 19044235-1-03, Bankszámlaszám: 51700100-10023459, Nyilvántartási szám: 03-01-0000009 

www.firemedia.hu, iroda@oromhiralapitvany.hu 

http://www.firemedia.hu/
mailto:iroda@oromhiralapitvany.hu

