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Formular de consimțământ parental 

Acest formular trebuie completat de către părintele sau tutorele unui copil cu vârsta sub 

18 ani la data intrării în „Competiția SAFE onLINE ” („Competiția”) și trebuie transmis în 

momentul înregistrării în Competiție.  

Înainte de completarea acestui formular, consultați Termenii și Condițiile disponibile la 
adresa: https://eurid.eu/en/artcompetition/. 
 
Dacă sunteți de acord cu participarea copilului dvs. minor la Competiție conform 

Termenilor și Condițiilor prezentului formular de consimțământ, vă rugăm să completați 

spațiile de mai jos și să semnați.  

 

Numele părintelui/tutorelui: ___________________ 

Data: ___________________ 

Numele copilului minor (Artistului): __________________ 

Prin semnarea prezentului Formular de consimțământ parental: 

1. Mă declar de acord cu participarea copilului meu minor la Competiția desfășurată de 

către EURid vzw și cu faptul că poate accepta premiile acordate; 

2. Acord permisiunea și autorizez EURid vzw și subsidiarele sale să prelucreze detaliile de 

contact ale copilului meu minor în scopul intrării copilului meu minor în Competiție, al 

promovării și administrării Competiției, al Ceremoniei de premiere (dacă este cazul), al 

Expoziției și al documentației care s-ar putea crea; 

3. Mă declar de acord cu includerea copilului meu minor în orice material fotografic sau 

video din orice publicații, website-uri sau aplicații ale unor rețele de socializare, care ar 

putea fi folosite în scopul administrării și promovării Competiției;  

4. Sunt de acord cu expunerea lucrărilor copilului meu minor sau includerea în orice 

material fotografic sau video din orice publicații, website-uri sau aplicații ale unor rețele 

de socializare, care ar putea fi folosite în scopul administrării și promovării Competiției;  

5. Garantez că sunt un adult în deplinătatea capacităților mele legale și părinte sau tutore 

desemnat în condițiile legii al copilului minor numit mai sus, precum și că am pe deplin 

dreptul de a încheia contracte în numele copilului minor în privința sus-menționată. 

6. Certific și confirm că am citit, am înțeles și sunt de acord cu Termenii și Condițiile și că 

am citit acest Formular de consimțământ parental înainte de a-l semna;  

În consecință și pentru a mă supune unui angajament legal, sunt de acord cu termenii stabiliți 

prin prezentul și sunt de acord și confirm că eu și copilul meu minor ne conformăm acestor 

Termeni și Condiții iar eu mă conformez prezentului Formular de consimțământ parental. 

 

________________________________ 

Semnătura părintelui/tutorelui 
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