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Formulár súhlasu rodičov 

Tento formulár musí vyplniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa mladšieho ako 18 

rokov v deň prihlásenia do umeleckej súťaže „ SAFEonLINE – Art Competition“ (ďalej len 

„súťaž“). 

Pred vyplnením tohto formulára si prečítajte Podmienky súťaže, ktoré sú k dispozícii na: 
https://eurid.eu/en/artcompetition/. 
 

Ak súhlasíte s tým, že sa vaše maloleté dieťa môže zúčastniť na súťaži v súlade so 

zmluvnými podmienkami a podmienkami tohto formulára súhlasu, vyplňte prázdne polia 

a podpíšte sa nižšie.  

 

Meno rodiča / zákonného zástupcu:  ___________________  

Dátum:  _________________  

Meno maloletého dieťaťa (umelec):  ____________________  

Podpísaním tohto formulára súhlasu rodičov: 

1. súhlasím s tým, že moje maloleté dieťa sa môže zúčastniť súťaže, ktorú organizuje 

EURid vzw, a je oprávnené prijať udelené ceny; 

2. súhlasím a oprávňujem EURid vzw a jej dcérske spoločnosti na spracovanie 

kontaktných údajov môjho maloletého dieťaťa za účelom prihlásenia môjho maloletého 

dieťaťa do súťaže, propagácie a správy súťaže, slávnostného odovzdávania cien, 

vystavenia diel a dokumentácie, ktorá môže byť vytvorená; 

3. súhlasím s tým, že moje maloleté dieťa bude zahrnuté do akýchkoľvek fotografických 

alebo video materiálov do akýchkoľvek publikácií, webových stránok, aplikácií 

sociálnych sietí, ktoré môžu byť použité na účely spravovania a propagácie súťaže;  

4. súhlasím s tým, že umelecké diela môjho maloletého dieťaťa budú vystavované, 

zahrnuté do akýchkoľvek fotografických alebo video materiálov do akýchkoľvek 

publikácií, webových stránok, aplikácií sociálnych sietí, ktoré môžu byť použité na účely 

spravovania a propagácie súťaže;  

5. ručím za to, že som zákonom oprávnenou dospelou osobou a rodičom alebo zákonným 

zástupcom vyššie menovaného maloletého dieťaťa a že v tejto súvislosti mám všetky 

práva na uzavretie zmluvy pre maloleté dieťa. 

6. Osvedčujem a potvrdzujem, že som si prečítal(a) Podmienky súťaže, porozumel(a) som 

im a súhlasím s nimi a že pred podpísaním tohto formulára súhlasu rodiča som si tento 

formulár prečítal(a);  

Na základe toho, a so zámerom byť právne viazaní, dobrovoľne súhlasím s podmienkami 

uvedenými v tomto dokumente a uznávam a súhlasím s tým, že moje maloleté dieťa a ja sme 

viazaní týmito Podmienkami súťaže a že ja som viazaný(á) týmto formulárom súhlasu rodičov. 

 

 _______________________________  

Podpis rodiča / zákonného zástupcu: 

 

 


