Formular de consimțământ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
(PARINTE/ TUTORE)
Subsemnatul/a
_____________________________________,
domiciliat/ă
în
localitatea
___________________, str. _________________________, nr. _____, bl. ______, ap. ____, judeţul
_____________, identificat/ă cu C.I. seria _______, nr. _________________________, C.N.P.
________________________________, telefon de contact ________________________________,
email
___________________________
în
calitate
de
părinte/tutore
al
minorului
______________________________________, CNP ____________________________; al minorului
________________________________________, CNP _________________________; şi al minorului
________________________________________, CNP ___________________________;
declar prin aceasta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la
proiectului cultural “Labirint prin timp”, organizat de către Asociaţia VIRTVS ANTIQVA, ce se va
desfășura la Camp Virtus, în satul Sălicea, lângă Cluj-Napoca în perioada aprilie-decembrie 2017.
Totodată declar că sunt de acord ca fotografiile care se vor realiza cu ocazia acestui eveniment / concurs
și care pot conţine și imaginea minorului aflat sub tutela mea, să fie folosite de către asociația
organizatoare în scopul documentării promovării evenimentului.
Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile ce sunt legate de participarea la un asemenea proiect
cultural, că sunt de acord cu aceste condiţii deosebite și că, în cazul implicării copilului meu/minorului
aflat sub tutela mea într-un accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere
pentru incidentul respectiv și nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru aceasta.
De asemenea, asigur că minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la eventualele sfaturi ale
organizatorilor, pe întreaga durata a evenimentului, și că se va supune deciziilor lor, atunci când acestea
sunt de interes general.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
- datele de mai sus sunt exacte și îmi asum responsabilitatea pentru veridicitatea acestora;
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint este apt din punct de vedere medical pentru activitățile acestui
proiect cultural;
- subsemnatul, în calitate de părinte/tutore declară că participă voluntar și responsabil la acțiunile despre
care a fost informat în prealabil de către organizatorii evenimentului
Subsemnatul declară că a luat la cunoştinţă că
a.
este de acord să îi fie preluate imagini foto și înregistrări audio și video din timpul evenimentului
și este de acord ca acestea să fie utilizate de către organizatorii proiectului cultural, în materiale
publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă (ca de exemplu spoturi TV, reviste) aferente și/sau în
legătură cu proiectul și de asemenea publicarea lor prin canalele de comunicare proprii (site-uri și pagini
din rețele de socializare).
b.
este de acord ca datele personale și/ sau ale copilul / minorul pe care îl reprezint să fie prelucrate
de organizator și este de acord cu aceasta; am fost informat cu privire la drepturile mele legale legate de
utilizarea datelor cu caracter personal.
Subsemnatul, declar că am citit și am ințeles în totalitate această declarație, prin urmare accept să o
semnez din propria voință/inițiativă.
Ataşez la prezenta Declaraţie o copie CI.
Data:

Semnătura:

