Załącznik 1
Zgoda opiekuna prawnego
________________________________________
(Imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA/PODOPIECZNEGO W HACKATHONIE I
KONFERENCJI HACKYEAH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:_________________________
(nazwisko, imię) W Hackathonie realizowanym 28-29 listopada 2020 roku, w ___________.
Wyrażając zgodę na udział dziecka, jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej
udział w wydarzeniu i zobowiązuje się do opieki nad dzieckiem na miejscu. W przypadku
wygranej mojego dziecka/podopiecznego oświadczam, iż jeżeli wymagana tego regulamin
konkursu przeniosę majątkowe prawa autorskie na rzecz organizatora konkursu.
__________________________

( podpis opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Hackathonu danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego podanych w formularzu rejestracyjnym celu organizacji Hackathonu.
____________________________

( podpis opiekuna prawnego)

Akceptuję Regulamin Hackathonie i potwierdzam, że zapoznałam / łam moje dziecko/
podopiecznego z jego treścią oraz oświadczam, że moje dziecko/podopieczny będzie
przestrzegał jego postanowienia.
_____________________________(podpis opiekuna prawnego)

Appendix 1
CONSENT TO PARTICIPATION IN HACKATHON AND THE HACKYEAH CONFERENCE BY
A CHILD/WARD

I hereby give my consent to the participation by my child/ward:

__________________________________________________________________________
(surname, first name)

in the Hackathon being held on 28–29 November in Expo XXI Warsaw.

By consenting to the child’s participation, I take full responsibility for his/her participation in the
event and I undertake to care for him/her at the location of the event. Should my child/ward
win, I declare that if the rules of a given competition so require I will transfer relevant copyrights
to the competition’s organiser, in accordance with the Rules.

___________________________

(legal guardian’s signature)

I consent to the processing by the Hackathon Organizer of my child/ward ‚s personal data
provided in the registration form for the purpose of the Hackathon organization.

___________________________ (legal guardian’s signature)

I accept the Hackathon Rules and confirm that I have read and understood the Hackathon
Rules and that my child/ward will abide by them.

___________________________

(legal guardian’s signature)

