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Formularz zgody rodzica 

Niniejszy formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna dziecka, 

które nie ukończyło 18 lat w dniu przystąpienia do konkursu „SAFE onLINE 

ArtCompetition” („Konkurs”), oraz przedłożony w momencie przystąpienia do Konkursu.  

Przed wypełnieniem niniejszego formularza należy się zapoznać z Warunkami konkursu, 
opisanymi pod adresem: 
https://eurid.eu/en/artcompetition/ 
 
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział swojego niepełnoletniego dziecka w Konkursie 

zgodnie z Warunkami oraz na zasadach określonych w niniejszym formularzu zgody, 

proszę wypełnić puste miejsca i złożyć swój podpis poniżej.  

Nazwisko rodzica/opiekuna: ___________________ 

Data: ___________________ 

Nazwisko niepełnoletniego dziecka (Artysty): __________________ 

Podpisując niniejszy formularz zgody rodzica: 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w Konkursie prowadzonym 

przez EURid vzw oraz na przyjęcie przyznanych nagród; 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych mojego niepełnoletniego 

dziecka w celu przystąpienia mojego niepełnoletniego dziecka do Konkursu i 

upoważniam do tego EURid vzw oraz podmioty zależne, a to w celu realizacji oraz 

promocji Konkursu, realizacji ceremonii wręczenia nagród (tam gdzie ma to 

zastosowanie), wystawy i prowadzenia dokumentacji, jeśli taka będzie tworzona; 

3. Wyrażam zgodę na uwzględnienie mojego niepełnoletniego dziecka w materiałach 

fotograficznych lub wideo w publikacjach, na stronach internetowych, w aplikacjach 

mediów społecznościowych, które mogą być wykorzystywane w celu administrowania i 

promowania Konkursu;  

4. Wyrażam zgodę na eksponowanie dzieł mojego niepełnoletniego dziecka, w tym w 

materiałach fotograficznych lub wideo w publikacjach, na stronach internetowych, w 

aplikacjach mediów społecznościowych, które mogą być wykorzystywane w celu 

administrowania i promowania Konkursu;  

5. Oświadczam, że jestem osobą dorosłą posiadającą zdolność do czynności prawnych 

oraz rodzicem lub prawnie ustanowionym opiekunem niepełnoletniego dziecka 

wskazanego powyżej, oraz że mam pełne prawo do zawierania umów na rzecz 

niepełnoletniego dziecka w powyższym zakresie. 

6. Zaświadczam i potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z Warunkami konkursu, 

rozumiem i akceptuję ich treść oraz że zapoznałem(-am) się z niniejszym formularzem 

zgody rodzica przed jego podpisaniem;  

Tym samym, oraz w zamiarze przyjęcia zobowiązania prawnego, dobrowolnie akceptuję 

warunki określone w niniejszym dokumencie oraz zgadzam się na zobowiązanie mnie i mojego 

niepełnoletniego dziecka do przestrzegania niniejszych Warunków konkursu, a niniejszy 

formularz zgody rodzica jest dla mnie wiążący. 

________________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna 
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