
OŚWIADCZENIE 

przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej 

  

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Oświadczeniu mają znaczenie przypisane im w            
Regulaminie Programu TeenCrunch z dnia 17 stycznia 2021 r. dostępnym na stronie            
internetowej www.teencrunch.org (dalej ‘Regulamin’). 

  

  

Ja niżej podpisany/a*, legitymujący się dowodem osobistym seria …………… numer          
…………………………………………….. będący przedstawicielem ustawowym    
……………………………………………………… (imię i nazwisko osoby małoletniej) posługującej       
się ……………………………………. niniejszym potwierdzam, że  wyrażam zgodę na 

  

a)    zaakceptowanie przez małoletniego Regulaminu; 

b) dokonywanie przez w/w osobę małoletnią wszelkich czynności prawnych i złożenia           
wszelkich oświadczeń i wyrażenia wszelkich zgód określonych w Regulaminie, w          
tym między innymi: 

  

a. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w/w osoby małoletniej          
zebranych w trakcie rekrutacji oraz trwania Programu TeenCrunch w celu          
odpowiednio przeprowadzenia rekrutacji oraz / lub uczestnictwa w programie         
na zasadach opisanych w par. 9 Regulaminu; 

b. wyrażenie zgody na nieodpłatne rozpowszechnienie imienia, nazwiska,        
wizerunku, innych informacji, w tym wywiadów na łamach prasy, strony          
internetowej oraz wszelkich materiałach i ulotkach reklamowych i        
promocyjnych celem promocji Programu; 

c.    wyrażenie zgody na kontakt z Organizatorem, w tym poprzez e-mail; 

d. wyrażenie zgody na reprezentację przez Lidera Zespołu Kandydującego lub          
Zespołu Uczestników, w tym oświadczenie przez Lidera w imieniu danego          
zespołu o potwierdzeniu uczestnictwa w Programie TeenCrunch lub        
zrzeczenia się nagrody wygranej w Konkursie. 

  



c) udział w/w osoby małoletniej w rekrutacji do Programu TeenCrunch, w tym            
wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z jego danymi osobowymi; 

d) w przypadku zakwalifikowania w/w osoby małoletniej do Programu TeenCrunch, na           
uczestnictwo w Programie TeenCrunch na zasadach określonych w Regulaminie         
Programu TeenCrunch. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z rekrutacją i             
uczestnictwem w/w osoby małoletniej do Programu TeenCrunch w terminach identycznych jak           
określone w Regulaminie maksymalne terminy przetwarzania danych osobowych w/w osoby          
małoletniej. 

Oświadczam, że jestem świadomy, że Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i pobytu w/w             
osoby małoletniej w miejscu wskazanym przez Organizatora celem uczestnictwa w          
Warsztatach, Sesji Mentoringowej lub Konferencji TeenCrunch. 

Oświadczam, że jestem świadomy, że Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za          
wypadki losowe zaistniałe w związku z uczestnictwem w Programie, np. zarówno podczas            
spotkań mentoringowych, a także podczas dojazdów Uczestnika na spotkania. 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu TeenCrunch oraz Formularzem          
Aplikacyjnym. Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej teencrunch.org i będzie           
obowiązywał małoletniego w trakcie rekrutacji do Programu TeenCrunch oraz po          
zakwalifikowaniu do Programu TeenCrunch. W przypadku zakwalifikowania do Programu         
TeenCrunch, niektóre z obowiązków, np. obowiązek zachowania poufności, będą trwać również           
po zakończeniu Programu TeenCrunch. 

  

Jestem świadomy, że Regulamin może ulec zmianie w okresie pomiędzy złożeniem niniejszej            
zgody a zakończeniem Programu TeenCrunch. 

  

Jestem świadomy, że niektóre szczegóły Programu TeenCrunch, np. oferta Warsztatów,          
nagroda w Konkursie, zostaną opublikowane w terminie późniejszym niż złożenie niniejszej           
zgody. Nie będzie to stanowiło samoistnej podstawy do wycofania się z Programu TeenCrunch.  

Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym wyżej wymienionej osoby małoletniej. 

  



  

  

  

  

  

  

………………………………………………………………….. 

podpis przedstawiciela ustawowego, data podpisania 

 


