Φόρμα συναίνεσης για τη λήψη οπτικοακουστικού υλικού και ενημέρωση σχετικά την
τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων
α/ Κατά την διάρκεια της συμμετοχής ανηλίκων μαθητών στον διαγωνισμό «Πρωταγόρας» που
διοργανώνεται από το Afixis Athens Society, η πρώτη τοπική ομάδα φοιτητών που ανήκει στην
οικογένεια

του

μη

κερδοσκοπικού

εκπαιδευτικού

οργανισμού Afixis , θα ληφθούν

φωτογραφίες ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό (όπως, π.χ. βίντεο) κατά τη διεξαγωγή κάθε φάσης
του διαγωνισμού, στα οποία ενδέχεται να εμφανίζεται ο ανήλικος του οποίου η γονική
μέριμνα ασκείται. Αυτό το φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τον «Afixis» για παρουσιάσεις, συναντήσεις κοινωνικής δικτύωσης ή για άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός, σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

β/ Επιπλέον, εξαιτίας της ανάγκης καταπολέμησης του Covid-19 και της συνεχούς ανανέωσης
των μέτρων προστασίας κατά αυτού, ενδέχεται κατά την περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού
να είναι επιβεβλημένη η τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων (π.χ. χρήση μάσκας, τήρηση
ελάχιστων αποστάσεων, υποβολή σε self ή rapid test). Είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε επιταγές των μέτρων αυτών,
προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας όλων .

Η παρούσα φόρμα συγκατάθεσης συμπεριλαμβάνει την πιθανότητα διεξαγωγής του Δ’
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εικονικών Δικών ‘’Πρωταγόρας’’ εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, εάν
επιβληθεί από την Κυβέρνηση και τα υγειονομικά μέτρα κατά του COVID-19 προς αποφυγή
διασποράς του ιου.
Δήλωση συγκατάθεσης:
Ο/Η

υπογράφων/ουσα

……………………………………………………………………………………………

[ονοματεπώνυμο γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα] ως γονέας ή/και ασκών/ασκούσα τη
γονική

μέριμνα

του/της

…………………………………………………………….………………………..

[ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος/συμμετέχουσας μαθητή/μαθήτριας]
κατανοώ ότι
τα μέλη του Οργανισμού ή επαγγελματίες φωτογράφοι και εικονολήπτες, με την άδεια του
Οργανισμού «Afixis», μπορεί να λάβουν φωτογραφίες ή βίντεο του ανηλίκου τέκνου μου, ώστε

αυτές να

χρησιμοποιηθούν σε παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές διοργανώσεις,

βραβεία ή προωθητικές κινήσεις του Οργανισμού, και ότι ο Οργανισμός με δική του απόφαση
θα ελέγχει το είδος της φωτογράφισης και του οπτικοακουστικού υλικού, και θα απορρίπτει
μη επιτρεπτό ή προσβλητικό υλικό, ή υλικό που αφορά σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Με
βάση τις παραπάνω εξηγήσεις,
δίνω τη συγκατάθεσή μου
για τη λήψη φωτογραφιών ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού που να περιέχει τον
συμμετέχοντα ανήλικο μαθητή, τη γονική μέριμνα του οποίου ασκώ.

………………………………………….. [Τόπος], ………………………………… [ηη/μμ/εεεε]
………………………………………………………………………………………………………………………….
[Υπογραφή γονέα ή/και ασκούντος/ασκούσης τη γονική μέριμνα]

