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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ WE „WSPÓLNIE – SPOTKANIU MŁODYCH 

DZIAŁACZY I DZIAŁACZEK SPOŁECZNYCH” 

 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………… (imię i nazwisko), będący 

rodzicem / opiekunem prawnym* …………………………................ (imię i nazwisko) oświadczam, 

że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna (imię i nazwisko) ………………………. w 

wydarzeniu „Wspólnie – spotkaniu młodych działaczy i działaczek społecznych” (dalej 

„Wydarzenie”), organizowanym przez Fundację Stocznia (dalej Organizator), w Warszawie w 

dniach 1-2.10. 2022 r. na warunkach wskazanych w Regulaminie Wydarzenia. 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko samodzielnie odbędzie podróż do Warszawy na 

miejsce Wydarzenia. 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko oraz 

nieprzestrzeganie przez nie zasad Regulaminu Wydarzenia. 

 

 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*: ……………………………………… 

Numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego*: ………………………………………  

 

 

Ponadto, oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego podczas Wydarzenia w formie nagrań video lub zdjęć.  Wizerunek może być 

rozpowszechniany na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora  

w celach promocyjno-informacyjnych Wydarzenia oraz dalszej promocji działalności 

Organizatora. 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*: ……………………………………… 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Organizator ponosi odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika od chwili jego 

rejestracji na miejscu Wydarzenia w dniu 1.10.2022 do momentu zakończenia 

Wydarzenia w dniu 2.10.2022,  

2) Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) 
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zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie 

szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,  

3) Wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości może zostać rozpowszechniony 

w postaci zdjęć lub nagrań video na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia 

oraz dalszej promocji działalności Organizatora.  

 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*: ……………………………………… 

 

● niewłaściwe skreślić 

 


