Місце для адреси/печатка організатора

Будь ласка, для участі в програмі talentCAMPus надайте перед або на початку проєкту Вашу заяву про згоду.
Цим надаю свою згоду на те, що моя дитина:
Ім’я, прізвище
Адреса проживання:
братиме участь в
проєкті talentCAMPus:
Адреса: Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38, 45479 Mülheim an der Ruhr
Перша група: з 25.07.2022 до 29.07.2022 з 09:00 до 16:00 годин - Вік: від 6 до 12 років
(включно час на перекус)
Друга група: з 01.08.2022 до 05.08.2022 з 09.00 до 16.00 годин - Вік: від 6 до 12 років
(включно час на перекус)
Під час проведення проєкту обов’язковим є дотримання вказівок кураторів. Куратори не несуть відповідальності за
пошкодження речей або фізичні ушкодження учасників. Учасники можуть бути виключені з проєкту, якщо вони
навмисно не дотримуватимуться правил участі.





Даю свою згоду на те, що моя дитина під час перерви може на короткий час відлучатись з місця
проведення проєкту.
Прохання не включати в меню свинину
Меню повинно складатись виключно із вегетаріанських/веганських страв (викресліть позицію, яка не
стосується Вашої дитини)
Будь ласка, при складанні меню зверніть увагу на наступне:

Будь ласка, зверніть увагу на наступні особливості (алергії, медикаменти і т.ін.):



Ми згодні з тим, що під час проведення заходу будуть виготовлятись фотографії та відео - матеріали, які
можуть бути пізніше опубліковані організатором, а саме Німецькою спілкою народних університетів та
Федеральним міністерством освіти та досліджень, в друкованих виданнях (наприклад, документи,
публікації спілки, видання в пресі), а також в онлайн-форматі (наприклад, на веб-сторінці, Facebook
сторінці, Youtube каналі). (закресліть позиції, на які ця згода не розповсюджується)

У разі термінових питань зі мною можна зв’язатись за номером телефона:
Дата, підпис особи з батьківськими правами:
Додаток: інформація від організатора вщодо збереження персональних даних за ст. 13 Загального регламенту про
захист даних (vhs.muellheim-ruhr.de/datenschutzhinweise)

talentCAMPus –
Освітній концепт
Німецького союзу народних університетів
за підтримки:

Adressfeld / Stempel des Veranstalters

Bitte geben Sie die Einverständniserklärung zur Teilnahme am talentCAMPus-Programm
vor oder zu Beginn der Maßnahme beim Veranstalter ab.
Ich erkläre mich einverstanden, dass

 mein Sohn

 meine Tochter

 ich

Vorname, Name:
Adresse:
Alter des Kindes:
am talentCAMPus-Projekt:
Ort: Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38, 45479 Mülheim an der Ruhr


1. Gruppe: 25.07. bis 29.07.2022 jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr, Alter: 6 bis 12 Jahre
(inklusive Mittagsimbiss)



2. Gruppe: 01.08. bis 05.08.2022 jeweils von 09.00 bis 16.00 Uhr, Alter: 6 bis 12 Jahre
(inklusive Mittagsimbiss)

teilnimmt / teilnehme.
Den Anweisungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten. Diese übernehmen keine
Haftung für Personen- oder Sachschäden an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei
grobem Fehlverhalten können Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden.





Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter in den Pausen den
Veranstaltungsort kurzzeitig verlassen darf.
In der Verpflegung darf kein Schweinefleisch enthalten sein.
Die Verpflegung darf ausschließlich vegetarisch/vegan
(unzutreffendes bitte streichen) sein.
Bei der Verpflegung ist zu beachten:

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten (Allergien, Medikamente etc.):



Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Fotos und
Filmmaterialien erstellt werden, die vom Veranstalter, vom Deutschen
Volkshochschul-Verband und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
in Print-Publikationen (bspw. Dokumentation, Verbandspublikation, Pressearbeit)
und online (bspw. Website, Facebook, Youtube) veröffentlicht werden
(unzutreffendes bitte streichen).

Ich bin kurzfristig erreichbar über die Telefonnummer:
Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bzw. des Erwachsenen

Anlage: Informationen nach Art. 13 der DSGVO des Veranstalters (vhs.muellheim-ruhr.de/datenschutzhinweise)

