
 

 

Egyéni jelentkezés 

 

Az előadóművésznek regisztrációt követően van lehetősége a Köszönjük, 

Magyarország! programra jelentkezni a produkció adatlapjának kitöltésével. 

Az előadóművésznek meg kell felelni a Köszönjük, Magyarország! 

program kiírásában közzétett követelményeknek.  

Egy személy egyszerre egy produkcióban vehet részt. A vállalt alkalmak 

teljesítése után van lehetőség egy személynek új produkcióval jelentkezni, akár 

egyénileg, akár csoportosan a programba, de maximum 6 alkalommal. 

 

Egyéni jelentkezés menete: 

1. Az előadóművész regisztrál a Köszönjük, Magyarország! programba. 

2. Kitölti a produkció adatlapját. 

3. A „Beküldés” gombra kattintva véglegesíti a jelentkezést.  

 

Szakmai bizottság dönt a jelentkezésre beadott produkció bekerüléséről. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://koszonjukmagyarorszag.hu/wp-content/uploads/2021/04/felhivas-eloadomuveszek-szamara-koszonjuk-magyarorszag.pdf


 

Jelentkezés folyamata előadóművészeknek 

 

Általános tudnivaló:  

A Köszönjük, Magyarország! programba egyéni vagy csoportos 

jelentkezést adhat be. Sikeres jelentkező a vállalt alkalmak teljesítése és 

elszámolása után újra jelentkezhet, de maximum 6 alkalommal vehet részt a 

programban. Újbóli jelentkezés elbírálásánál szempont a teljesítés során partner 

befogadóhelyek pozitív visszajelzése, a negatív visszajelzés pedig akár kizáró ok 

is lehet. Amennyiben csoportos produkcióval jelentkeznek, úgy az adatlapot 

egyszer kell a csoport egyik tagjának létrehozni, a többi előadóművész ezt 

követően csatlakozik a már meglévő produkció adatlapjához. 

 

Regisztráció:  

A Köszönjük, Magyarország! programba előadóművésznek jelentkezést 

beadni vagy csoporthoz csatlakozni, regisztrációt követően lehetséges név, email 

cím és jelszó megadásával. Ezzel létrejön az előadó profilja, mellyel egyéni vagy 

csoportos jelentkezését kezelheti.  

 

Profil: 

 A profil oldalon lehetősége van módosítani jelszavát és új jelentkezést 

beadni, valamint láthatja aktuális teendőit a “Feladataim” alatt. Regisztrációt 

követően elérhető a Profilom (a honlap jobb felső sarka) menüpontból. 

 

Produkció adatlapja:  

 A “Profil” oldalon az „Új produkció” gombra kattintva vagy az aktuális 

feladatai alatt tudja a jelentkezési lapot kitölteni. 

 

 



 

Produkció adatlapjának kitöltése: 

Előadóművész/ Csoport neve: 

 Ide írja produkciójának címét vagy az előadó nevét. 

 

Produkció kategóriája: 

 Válassza ki, melyik művészeti kategóriába tartozik jelentkezése. 

Választható kategóriák: Mozgásművészet, Színházművészet és Zeneművészet. 

 

Produkció alkategóriája: 

 Miután kiválasztotta a művészeti kategóriát, utána van lehetősége 

megjelölni további alkategóriát. 

 

Produkció típusa: 

A felsorolt lehetőségek választásával kell megadni, milyen produkciót vagy 

produkciókat takar a jelentkezés.  

 

Produkció célközönsége:  

Jelölje be, mely korosztálynak szól a produkciója. 

 

Szinopszis, műsortükör:  

A szinopszis mező kitöltésével maximum 5000 karakterben mutassa be a 

produkciót, amellyel jelentkezik, valamint tüntesse fel annak időtartamát és 

műfaját. 

 

Technikai leírás (opcionális):  

Amennyiben a produkcióhoz elengedhetetlen bizonyos technikai feltétel az 

esemény helyszínén, az előadóművész ide töltheti fel egy dokumentumba szedve, 

az erre vonatkozó információkat. 



 

Fotók: 

Töltsön fel maximum 5 db digitális fotót az előadásról és a produkciót 

előadó személyekről úgy, hogy a produkció minden szereplője szerepeljen a 

fényképeken. 

 

Előadóművész vagy előadóművészek szakmai önéletrajza:  

Töltse fel egyéni, vagy csoport esetén a csoporttagok szakmai önéletrajzát 

egy PDF dokumentumban. 

 

Referencia videó:  

Egy vagy több felvétel az előadásról és/vagy a produkciót előadó 

személyekről, amely igazolja az előadóművészeti tevékenységét, illetve, hogy 

rendelkezik színpadképes produkcióval. Minden esetben olyan link kerüljön 

megadásra, melyre kattintva a felvétel elérhető, nem kér megerősítést vagy 

jóváhagyást. (Google drive, YouTube vagy egyéb videómegosztó oldal linkje) 

Felhívjuk a kedves jelentkező figyelmét, hogy amennyiben zenés produkcióval 

jelentkezik, a feltöltendő referencia anyagban szükséges a zenei tudást prezentáló 

audió vagy videó felvétel linkjét szerepeltetni.  

 

Bemutatkozó szöveg:  

Az előadóművész vagy a csoport bemutatkozása. 

 

Vállalt alkalmak száma:  

Adja meg 2 és 10 alkalom között, hogy hányszor kívánja előadni 

produkcióját.  

 

Nyilatkozatok elfogadása:  

A nyilatkozat minden pontjának elfogadása feltétele a programban való 

részvételnek.  



 

Mentés vázlatként:  

Lehetőség van jelentkezési lapját „vázlatként” menteni, így a már megadott 

adatok tárolásra kerülnek és bármikor folytathatja a kitöltést.  

 

Jelentkezés beküldése:  

  A „Beküldés” gombra kattintva véglegesítheti a jelentkezést, mely után 

módosításra nincs lehetőség. Csoportos jelentkezés esetén a csoporttagok 

csatlakozását követően a csoportot létrehozó előadóművész véglegesíti az 

adatlapot. 

  

 


