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Szülői beleegyező nyilatkozat 

Jelen űrlapot a „SAFEonLINE ArtCompetition” versenyre (a továbbiakban: „Verseny”) 

való nevezés napján 18. életévét be nem töltött gyermek szülőjének vagy 

gondviselőjének kell kitöltenie és a Versenyre való nevezéssel egyidejűleg benyújtania.  

Az űrlap kitöltése előtt, kérjük, tekintse át a Részvételi feltételeket a következő 
weboldalon: 
https://eurid.eu/en/artcompetition/. 

Ha hozzájárul kiskorú gyermeke Versenyen való, a Részvételi feltételek és a jelen 

beleegyező nyilatkozatban foglalt feltételek szerinti részvételéhez, kérjük, töltse ki az 

üres helyeket és írja alá az űrlapot.  

Szülő / gondviselő neve: ___________________ 

Dátum: ___________________ 

Kiskorú gyermek (Művész) neve: __________________ 

A jelen szülői beleegyező nyilatkozat aláírásával: 

1. Hozzájárulok ahhoz, hogy kiskorú gyermekem részt vegyen az EURid vzw által 

bonyolított versenyen és elfogadja a neki felkínált nyereményeket; 

2. Engedélyt és felhatalmazást adok az EURid vzw szervezetnek és fiókszervezeteinek 

arra, hogy kiskorú gyermekem elérhetőségi adatait kiskorú gyermekem Versenyre való 

benevezése, a Verseny népszerűsítése és lebonyolítása, a díjátadó rendezvény 

(amennyiben van), a kiállítás és az esetlegesen készülő dokumentáció céljaira 

feldolgozza; 

3. Hozzájárulok ahhoz, hogy kiskorú gyermekem szerepeljen bármilyen, a Verseny 

lebonyolítása és népszerűsítése céljából esetlegesen felhasználandó publikációban, 

weboldalon vagy közösségi hálózati alkalmazásban elhelyezett fotó- vagy 

videóanyagban;  

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy kiskorú gyermekem művét kiállítsák, és az szerepeljen 

bármilyen, a Verseny lebonyolítása és népszerűsítése céljából esetlegesen 

felhasználandó publikációban, weboldalon vagy közösségi hálózati alkalmazásban 

elhelyezett fotó- vagy videóanyagban;  

5. Szavatolom, hogy jogilag illetékes felnőtt és a fent megnevezett kiskorú gyermek 

szülője vagy törvényesen kinevezett gyámja vagyok, valamint hogy minden joggal 

rendelkezem ahhoz, hogy a fenti témában a kiskorú gyermek nevében vállalást tegyek. 

6. Kijelentem és elismerem, hogy elolvastam, megértettem és elfogadom a Részvételi 

feltételeket, valamint hogy a jelen Szülői beleegyező nyilatkozatot aláírása előtt 

elolvastam;  

Ennek megfelelően és a jogi kötelem létrejötte érdekében önkéntesen elfogadom az itt leírt 

feltételeket, és tudomásul veszem és elfogadom, hogy a jelen Részvételi feltételek kiskorú 

gyermekemre és rám nézve kötelezőek, valamint hogy a jelen Szülői beleegyező nyilatkozat 

rám nézve kötelező. 

 

________________________________ 

Szülő/gondviselő aláírása 
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