
ZGODA  NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ WE ARE FOR U 

ORAZ/LUB  W KONKURSIE ,,ZATAŃCZĘ Z KLAUDIĄ ANTOS EDYCJA SPECJALNA 2021” 
 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………............................................. 

(Imię i Nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

(pełen adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon osoby składającej oświadczenie) 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..........…………… 
(Imię, nazwisko osoby niepełnoletniej) 

 
w warsztatach tanecznych fundacji „We are for U” oraz na udział w Konkursie „Zatańczę z Klaudią Antos - 

edycja specjalna #Competition”* organizowanym w ramach warsztatów (*niepotrzebne prosimy skreślić) 
 
w …………............................................................................................................................................................................ 

(nazwa miejsca wydarzenia, nazwa miejscowości oraz data wydarzenia) 
 
Jednocześnie oświadczam, że: 

• Zapoznałem/am się z „Regulaminem wydarzeń organizowanych przez Fundację We are for U” oraz „Zasadami          
i regulaminem Konkursu „#Competition Zatańczę z klaudią antos”* organizowanym przez fundację ,,We are for 
U” (dostępnych na stronie internetowej www.weareforu.pl jak i rozumiem,  że zarówno mnie jak                               
i    niepełnoletniego wiążą  z niego postanowienia. (*niepotrzebne prosimy skreślić) 

• Zobowiązuję się poinformować niepełnoletniego o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa podczas 
wydarzenia.  

• Wszelkie informacje zawarte w niniejszej zgodzie są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oraz 
zobowiązuję się do bezzwłocznego zawiadamiania fundacji We are for U o wszelkich zmianach tych danych. 

• Nie występują u Uczestnika wydarzenia żadne objawy zachorowania związane z wirusem SARS-CoV-2. 
Jednocześnie oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, Uczestnik nie miał kontaktu z osobą, u której 
stwierdzono COVID-19, ani nie miał kontaktu w ostatnich 14 dniach z osobą przebywającą na kwarantannie. 

• Zobowiązuję się osobiście przyprowadzić i odebrać niepełnoletniego Uczestnika do i z miejsca wydarzenia        
LUB wyrażam zgodę na samodzielny przyjazd i powrót Uczestnika do domu.  

• Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Organizatora w przypadku pojawienia się u Uczestnika objawów 
charakterystycznych dla wirusa SARS-CoV-2. 

 
 
        ____________________________                                      _______________________________________________ 
                   (data i miejscowość)                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
Zgodę należy wydrukować i okazać Organizatorowi wraz z biletem w dniu wydarzenia. W związku ze stanem 
epidemii alternatywnie można przesłać skan zgody Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail: 
zgody@weareforu.pl najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia (w tytule należy wpisać: ZGODA + imię 
oraz nazwisko Uczestnika).    
Administratorem danych jest  Fundacja ,,We are for U” z siedzibą we Włocławku (kod pocztowy: 87-800) przy ul. 
Płockiej 131/35. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji wydarzenia i Konkursu, zgodnie                            
z postanowieniami regulaminu Wydarzenia i Regulaminu Konkursu. Organizator wydarzenia, na zasadach określonych         
w Regulaminie, ma prawo do wykorzystania wizerunku (i innych danych Uczestnika) w celu promocji i reklamy 
wydarzenia i Konkursu. Ponadto Organizatorowi wydarzenia jest udzielana licencja na korzystanie z artystycznych 
wykonań Uczestników (wykonanych podczas Wydarzenia) na zasadach określonych w Regulaminie.  
Każda osoba ma prawo do wglądu do danych, skorygowania danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 
administratora oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe zasady przetwarzania danych są opisane 
w wyżej wskazanych Regulaminach dostępnych na stronie internetowej www.weareforu.pl Kontakt w sprawie danych 
osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: fundacja@weareforu.pl. 


