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ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

W WYDARZENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ WE ARE FOR U 
ART Weekend 

 
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, data urodzenia osoby niepełnoletniej) 
 

w wydarzeniu ,,ART Weekend”  
organizowanym przez Fundację We are for U wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000807935 z siedzibą we Włocławku (kod pocztowy: 87-800) przy ul. Płockiej 131/35  
które odbędzie się w Warszawie w dniach 08.10.2022 r. - 09.10.2022 r.  

 
Jednocześnie oświadczam, że: 
 

● Zapoznałem/am się z REGULAMINEM WYDARZENIA „ART Weekend” dostępnym na stronie 
internetowej www.weareforu.pl  jak i rozumiem, że zarówno mnie jak i niepełnoletniego wiążą z 
niego postanowienia. 

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

● Wszelkie informacje zawarte w niniejszej zgodzie są zgodne z aktualnym stanem prawnym                
i faktycznym. 

● Zobowiązuję się osobiście przyprowadzić i odebrać niepełnoletniego Uczestnika do            
i z miejsca wydarzenia LUB wyrażam zgodę na samodzielny przyjazd i powrót Uczestnika 
do domu.*  
(niepotrzebne prosimy skreślić) 
 
 
 

        ____________________________                           ___________________________________ 
                   (data i miejscowość)                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
Zgodę należy wydrukować i przekazać Organizatorowi wraz z okazaniem biletu w dniu 
wydarzenia. 
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, zgodnie 
z postanowieniami regulaminu Wydarzenia. Organizator wydarzenia, na zasadach określonych                     
w Regulaminie, ma prawo do wykorzystania wizerunku (i innych danych Uczestnika) w celu promocji                 
i reklamy wydarzenia. Ponadto Organizatorowi wydarzenia jest udzielana licencja na korzystanie                     
z artystycznych utworów 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 wskazanym Regulaminie 
dostępnym na stronie internetowej www.weareforu.pl Kontakt w sprawie danych osobowych jest 
możliwy poprzez adres e-mail: fundacja@weareforu.pl. 
 


