
ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης με διακριτικό τίτλο WRO Hellas
αποτελεί τον διοργανωτή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018, ο οποίος τελεί
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και θα διεξαχθεί
καταρχάς  σε  επίπεδο  περιφέρειας  στις  ………/………/2018  στ….
…………………………………………………………………………………..  στην περιφέρεια …………………..……..…………………..……..,
και  κατόπιν  σε  επίπεδο  πανελλήνιου  Τελικού,  στις  4  Μαρτίου  2018  στο  Κλειστό  Ολυμπιακό  Γήπεδο
Γαλατσίου  στην  Αθήνα.  Ο/η  μαθητ……  ……………………………………………………………….  της  ………..  τάξης  του
Σχολείου ……………………………………………..................……………………………………….., πρόκειται να συμμετάσχει στον
άνωθεν  Περιφερειακό  Διαγωνισμό,  καθώς  και  στον  άνωθεν  Τελικό  Διαγωνισμό–  εφόσον  η  ομάδα  του
προκριθεί κατά το στάδιο του Περιφερειακού.

Κατά τη διάρκεια των άνωθεν διαγωνισμών, ο WRO Hellas και η COSMOTE, ως στρατηγικός συνεργάτης,
προτίθενται να προβούν στη λήψη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφιών, βίντεο), στο οποίο ενδέχεται
να απεικονίζεται  και  ο/η  προαναφερόμενος/η  μαθητής/τρια,  με  σκοπό  την  προβολή του/της  σε  δελτία
ειδήσεων, διαδικτυακούς τόπους, τηλεοπτικές διαφημίσεις, κινηματογραφικές προβολές και εν γένει στo
πλαίσιo ενεργειών δημοσιότητας και επικοινωνίας, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν θίγονται προσωπικά
δεδομένα, όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στον/ην ως άνω μαθητή/τρια, ενδεικτικά το όνομα, η
διεύθυνση της οικίας του/της, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις
στο σχολείο, κ.ο.κ.

Ο/Η υπογραφόμεν…. ………………………………………………………………………..……………………, γονέας – κηδεμόνας τ……
μαθητ…..……………………………………..…………………………………,  ……  τάξης  του  Σχολείου
……………………………………………………………………………………………………………,  δηλώνω  υπεύθυνα  ότι  επιτρέπω  τη
λήψη  οπτικοακουστικού  υλικού  (φωτογραφιών,  βίντεο),  στο  οποίο  ενδέχεται  να  απεικονίζεται  και  ο/η
προαναφερόμενος/η  μαθητής/τρια,  με  σκοπό την  προβολή του/της  σε  δελτία  ειδήσεων,  διαδικτυακούς
τόπους,  τηλεοπτικές  διαφημίσεις,  κινηματογραφικές  προβολές  και  εν  γένει  στo  πλαίσιo  ενεργειών
δημοσιότητας και επικοινωνίας, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα, όπως κάθε
πληροφορία που αναφέρεται στον/ην ως άνω μαθητή/τρια, ενδεικτικά το όνομα, η διεύθυνση της οικίας
του/της, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ.

Ως φορέας της γονικής μέριμνας, δεν έχω και δεν διατηρώ για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα καμία αξίωση,
απαίτηση ή δικαίωμα κατά της WRO Hellas και της COSMOTE αναφορικά με πνευματικά δικαιώματα ή/και
συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας του παιδιού/ των παιδιών μου. 

……………………………...........

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή)

……………………………...........

(Τόπος)

……/……/2018

(Ημερομηνία)


