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Formulář souhlasu rodičů 

 

Tento formulář musí vyplnit rodič nebo zákonný zástupce dítěte, které je ke dni vstupu 

do soutěže „SAFEonLINE – Art Competition“ (dále jen „soutěž“) mladší 18 let. 

Před vyplněním tohoto formuláře si přečtěte Podmínky soutěže dostupné na: 

www.eurid.eu/artcompetition 

Pokud souhlasíte s tím, že se Vaše nezletilé dítě může zúčastnit soutěže v souladu s 

Podmínkami soutěže a podmínkami tohoto formuláře souhlasu, vyplňte prosím formulář 

a podepište ho.  

Jméno rodiče/zákonného zástupce:  __________  

Datum:  _________________  

Jméno nezletilého dítěte (Umělec/Umělkyně):  _________________________  

Podpisem tohoto formuláře souhlasu rodičů: 

1. Souhlasím s tím, že se mé nezletilé dítě může zúčastnit soutěže pořádané organizací 

EURid vzw a je oprávněno přijmout udělené ceny; 

2. Uděluji své svolení a pověřuji organizaci EURid vzw a její dceřiné společnosti ke 

zpracování kontaktních údajů mého nezletilého dítěte za účelem přihlášení mého 

nezletilého dítěte do soutěže, jako i propagace a administrace soutěže, slavnostního 

předání cen, výstavy a dokumentace, která může vzniknout; 

3. Souhlasím s tím, aby se mé nezletilé dítě objevilo na jakýchkoliv fotografických nebo 

video materiálech v jakýchkoliv publikacích, na webových stránkách nebo aplikacích 

sociálních sítí, které mohou být použity za účelem správy a propagace soutěže;  

4. Souhlasím s tím, aby se představení uměleckého díla mého nezletilého dítěte objevilo 

na jakýchkoliv fotografických nebo video materiálech v jakýchkoliv publikacích, na 

webových stránkách nebo aplikacích sociálních sítí, které mohou být použity za účelem 

administrace a propagace soutěže;  

5. Zaručuji, že jsem zákonně způsobilá dospělá osoba a rodič nebo zákonně jmenovaný 

zástupce výše uvedeného nezletilého dítěte a že mám v tomto ohledu všechna práva 

uzavřít smlouvu jménem nezletilého dítětem. 

6. Potvrzuji a beru na vědomí, že jsem si přečetl/a Podmínky soutěže, porozuměl/a jim, 

souhlasím s nimi, a že jsem si před podepsáním tohoto formuláře souhlasu rodiče tento 

formulář přečetl/a;  

V souladu s tímto, a s cílem být právně vázán/a, souhlasím dobrovolně s podmínkami 

uvedenými v tomto formuláři a souhlasím s tím, že mé nezletilé dítě a já jsme vázáni 

Podmínkami soutěže a že jsem vázán/a tímto formulářem souhlasu rodičů. 

 

 

 _______________________________  

Podpis rodiče / zákonného zástupce 

 


