
Декларация за съгласие от родител 

Настоящата декларация трябва да бъде попълнена от родител или настойник на дете на възраст 

под 18 години към датата на записване за участие в „II. SAFEonLINE Art Competition“ (SAFEonLINE 

2021 – IIри творчески конкурс от EURid) („Конкурсът“) и се подава при записването за участие в 

конкурса.  

Преди да попълните настоящата декларация, прегледайте Общите условия, достъпни на: 
https://eurid.eu/bg/artcompetition/. 
Ако сте съгласни Вашето непълнолетно дете да участва в Конкурса съгласно Общите условия и 

условията на настоящата декларация за съгласие, тогава моля попълнете празните места и 

подпишете в края на документа.  

 

Име на родителя/настойника: ___________________ 

Дата: ___________________ 

Име на непълнолетното дете (творец): __________________ 

С подписването на настоящата Декларация за съгласие от родител: 

1. Давам съгласието си моето непълнолетно дете да участва в Конкурса, провеждан от EURid 

vzw, и разрешавам да приеме присъдените му награди; 

2. Давам своето разрешение и упълномощавам EURid vzw и неговите дъщерни дружества да 

обработят данните за контакт на моето непълнолетно дете с цел неговото записване за 

участие в Конкурса, популяризирането и провеждането на Конкурса, церемонията по 

награждаването (ако е приложимо), изложбата и документацията, която може да бъде 

създадена; 

3. Давам съгласието си моето непълнолетно дете да бъде включено във всеки фотографски 

или видео материал във всякакви публикации, уебсайтове и приложения в социалните 

мрежи, които могат да се използват с цел провеждане и популяризиране на Конкурса;  

4. Давам съгласието си художествената творба на моето непълнолетно дете да бъде включена 

във всеки фотографски или видео материал във всякакви публикации, уебсайтове и 

приложения в социалните мрежи, които могат да се използват с цел провеждане и 

популяризиране на Конкурса;  

5. Гарантирам, че аз съм юридически пълноправен пълнолетен гражданин и родител или 

законово определен настойник на непълнолетното дете, чието име е упоменато по-горе, и 

че имам пълното право да поемам ангажименти за непълнолетното дете във връзка с 

горепосоченото; 

6. Декларирам, че съм прочел/а, разбрал/а и съм съгласен/съгласна с Общите условия и че 

съм прочел/а настоящата Декларация за съгласие от родител, преди да го подпиша.  

Ето защо, признавайки юридически обвързващия характер, аз доброволно се съгласявам с тук 

посочените условия и потвърждавам и се съгласявам, че моето непълнолетно дете и аз сме 

обвързани от настоящите Общи условия, а аз съм обвързан от настоящата Декларация за съгласие 

от родител. 

________________________________ 

Подпис на родителя/настойника 


