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Έντυπο Γονικής Συναίνεσης 

Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού 

που έχει ηλικία κάτω των 18 ετών ( Καλλιτέχνης) κατά την ημερομηνία συμμετοχής του 

στο «SAFEonLINE – Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός» (εφεξής «Διαγωνισμός») και θα 

υποβληθεί κατά την υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό.  

Προτού συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις που 

είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση: www.eurid.eu/artcompetition 

Εάν συμφωνείτε ότι το ανήλικο παιδί σας μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό 

σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος εντύπου 

συναίνεσης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα κενά παρακάτω και να υπογράψετε το 

έντυπο.  

Όνομα γονέα/κηδεμόνα:  ___________________  

Ημερομηνία:  ____________  

Όνομα ανήλικου παιδιού (Καλλιτέχνης):  _____________  

Υπογράφοντας το παρόν έντυπο γονικής συναίνεσης: 

1. Συμφωνώ ότι το ανήλικο παιδί μου μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό που 

διεξάγεται από το EURid vzw και έχει την άδειά μου να αποδεχτεί βραβείο. 

2. Παρέχω την άδειά μου και εξουσιοδοτώ το EURid vzw και τις θυγατρικές του να 

επεξεργάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του ανήλικου παιδιού μου για τους σκοπούς 

της συμμετοχής του ανήλικου παιδιού μου στον Διαγωνισμό, την προώθηση και τη 

διαχείριση του Διαγωνισμού, την Τελετή Βράβευσης, την Έκθεση και την τεκμηρίωση 

που ενδέχεται να δημιουργηθεί. 

3. Συναινώ να συμπεριληφθεί το ανήλικο παιδί μου σε οποιοδήποτε φωτογραφικό ή βίντεο 

υλικό σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις, ιστότοπους, εφαρμογές μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της διαχείρισης και 

προώθησης του Διαγωνισμού.  

4. Συναινώ τα έργα τέχνης του ανήλικου παιδιού μου να εκτίθενται, να περιλαμβάνονται σε 

οποιοδήποτε φωτογραφικό ή βίντεο υλικό σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις, ιστότοπους, 

εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους 

σκοπούς της διαχείρισης και της προώθησης του Διαγωνισμού.  

5. Βεβαιώ ότι είμαι ικανός προς δικαιοπραξία ενήλικας και γονέας ή νόμιμα διορισμένος 

κηδεμόνας του ανηλίκου τέκνου που αναφέρεται πιο πάνω και ότι έχω κάθε δικαίωμα 

να συνάψω σύμβαση για λογαριασμό του ανήλικου παιδιού σχετικά με τα ανωτέρω. 

6. Πιστοποιώ και αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνώ με τους Όρους 

και Προϋποθέσεις και ότι έχω διαβάσει το παρόν Έντυπο Γονικής Συναίνεσης πριν το 

υπογράψω.  

Κατά συνέπεια, αναλαμβάνοντας νομική δέσμευση, συμφωνώ οικειοθελώς με τους όρους που 

ορίζονται στο παρόν και αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι το ανήλικο παιδί μου και εγώ 

δεσμευόμαστε από τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις και δεσμεύομαι βάσει του παρόντος 

Εντύπου Γονικής Συναίνεσης. 

 

 ________________________________  

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα 

 


