
 

 

step BraWo – projekt z zakresu ruchu i motywacji 

 

 

 
 
 

 

krok BraWo 2021 –  zgoda rodziców 
 

 

Podpisaną zgodę rodziców / opiekunów prawnych należy przedłożyć nauczycielowi nie 

później niż do piątku – 15 października 2021 r. Z przyczyn prawnych dziecko niestety 

nie może wziąć udziału w projekcie bez zgody podpisanej przez rodziców / opiekunów 

prawnych. 

 

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego (proszę wpisać drukowanymi 

literami): 

 

Nazwisko: ___________________________________ Imię: _____________________________ 

 

 

Nazwisko: ___________________________________ Imię: _____________________________ 

 

 

 

Nazwisko i imię dziecka (proszę wpisać drukowanymi literami): 

 

Nazwisko: ___________________________________ Imię: _____________________________ 

 

Zostałem(-am) szczegółowo poinformowany(-a) o planowanym projekcie step BraWo w 

formie pisemnej poprzez informację dla rodziców / opiekunów prawnych. Wszystkie 

kwestie dotyczące charakteru i znaczenia projektu, które wydawały mi się ważne, zostały 

wyjaśnione, zwłaszcza te dotyczące ochrony danych i odpowiedzialności. Ponadto 

jestem świadomy(-a), że żadne dane osobowe mojego dziecka nie będą gromadzone i 

publikowane. 

 

Na czas trwania projektu step BraWo planowane są zdjęcia i nagrania wideo, aby 

umożliwić społeczeństwu wgląd w prace projektowe na miejscu, na przykład również w 

szkole Państwa dziecka. Możliwe, że na tych nagraniach będzie widać również Państwa 

dziecko. Na przykład, w przypadku zwycięstwa w klasyfikacji generalnej, gdy zwycięska 

klasa otrzyma nagrodę podczas ceremonii wręczenia nagród z udziałem prasy. W trakcie 

ceremonii wręczania nagród zostaną wykonane odpowiednie zdjęcia, a w razie potrzeby 

także nagrania wideo. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z 

wizerunkiem mojego dziecka w sposób opisany powyżej oraz na wykorzystanie tych 

nagrań dla celów projektu, w szczególności dla celów sprawozdawczych.  

 



 

 

step BraWo – projekt z zakresu ruchu i motywacji 

 

 

 

 

Nagrania te mogą być wykorzystywane przez planero GmbH, Fundację Cleven, 

Kindernetzwerk United Kids Foundations oraz fundację RTL – Wir helfen Kindern e.V. 

między innymi do celów redakcyjnych i komunikacyjnych (np. reportaże w prasie, 

broszury informacyjne). Nagrania mogą być również nieodpłatnie wykorzystywane przez 

szkołę do celów reklamowych i informacyjnych. 

 

Nie mam więcej pytań, czuję się wystarczająco poinformowany(-a) i niniejszym wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka w projekcie step BraWo. W każdej chwili mogę wycofać 

swoją zgodę bez podawania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek strat. 
 
 

 

Proszę zaznaczyć media, które zgodnie z Państwa wolą możemy wykorzystać do 

publikacji: 
 

Strona internetowa (www.cleven-stiftung.com, www.step-brawo.de, 

www.step-fit.de, fundacje partnerskie) 

 
   Media społecznościowe (Facebook, YouTube, Instagram) 

 

Media, które otrzymują od nas zdjęcia lub materiały filmowe w celu 

relacjonowania projektu step BraWo (druk, internet, TV, radio) 

 
   Prezentacje i broszury dotyczące projektu step Brawo i fundacji partnerskich 

 

 

*Jeśli nie zaznaczą Państwo wszystkich pozycji, Państwa dziecko nie może pojawić się na żadnych zdjęciach ani 

nagraniach wideo wykonanych podczas ceremonii wręczenia nagród. 

 
 
 

 

-----------------------------------------------  
Miejscowość i data 
 
 
 

---------------------------------------------- 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 

Podpis opiekuna prawnego 1* 
 
Podpis opiekuna prawnego 2 
 

 
* W przypadku podpisu jednego z rodziców / opiekunów prawnych osoba podpisująca potwierdza, że oboje rodzice / 

opiekunowie prawni wyrazili zgodę lub że osoba podpisująca sprawuje wyłączną opiekę nad dzieckiem. 

 

 

Dziękujemy za wyrażenie zgody na udział dziecka w projekcie step BraWo! 
 

http://www.cleven-stiftung.com/
http://www.step-fit.de/

