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Formulier voor ouderlijke toestemming 

Dit formulier moet worden ingevuld door de ouder of voogd van een kind dat jonger is 

dan 18 jaar op de datum van de deelname aan de "SAFEonLINE- Kunstwedstrijd" (de 

"Wedstrijd") en moet worden ingediend op het moment van de deelname aan de 

Wedstrijd.  

Voordat u dit formulier invult, moet u de algemene voorwaarden lezen die beschikbaar 

zijn op: www.eurid.eu/en/artcompetition 

Als u ermee instemt dat uw minderjarige kind mag deelnemen aan de Wedstrijd 

overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van dit 

toestemmingsformulier, vul dan de onderstaande velden in en onderteken.  

 

Naam ouder/voogd:  _______________________  

Datum:  _________________  

Naam minderjarig kind (Kunstenaar):  ______________  

Door dit Formulier voor ouderlijke toestemming te ondertekenen: 

1. Ga ik ermee akkoord dat mijn minderjarig kind mag deelnemen aan de Wedstrijd die 

wordt georganiseerd door EURid vzw en de toegekende prijzen in ontvangst mag 

nemen; 

2. Geef ik toestemming en machtig EURid vzw en haar dochterondernemingen om de 

contactgegevens van mijn minderjarige kind te verwerken met het oog op de 

inschrijving van mijn minderjarige kind voor de Wedstrijd, de promotie en administratie 

van de Wedstrijd, de Prijsuitreiking, de Expositie en de documentatie die eventueel 

wordt aangemaakt; 

3. Geef ik toestemming dat mijn minderjarige kind wordt opgenomen in foto- of 

videomateriaal in publicaties, websites en sociale netwerktoepassingen die worden 

gebruikt voor het beheer en de promotie van de Wedstrijd;  

4. Geef ik toestemming dat het kunstwerk van mijn minderjarige kind wordt 

tentoongesteld, opgenomen in foto- of videomateriaal in publicaties, websites en sociale 

netwerktoepassingen die kunnen worden gebruikt voor het beheer en de promotie van 

de Wedstrijd;  

5. Garandeer ik dat ik een wettelijk bevoegde volwassene ben en een ouder of wettelijk 

aangewezen voogd van het minderjarige kind dat hierboven wordt genoemd, en dat ik 

het volste recht heb om voor het minderjarige kind een contract af te sluiten. 

6. Verklaar ik en bevestig ik dat ik de Algemene Voorwaarden heb gelezen en begrepen 

en dat ik akkoord ga met de Algemene Voorwaarden en dat ik dit Formulier voor 

ouderlijke toestemming heb gelezen voordat ik het onderteken;  

Dienovereenkomstig, en met de bedoeling wettelijk gebonden te zijn, ga ik vrijwillig akkoord met 

de hierin vermelde voorwaarden en erken en stem ik ermee in dat mijn minderjarig kind en 

ikzelf gebonden zijn aan deze Algemene Voorwaarden en dat ik gebonden ben door dit 

Ouderlijk Toestemmingsformulier. 

 

 

 ________________________________  

Handtekening ouder/voogd 


