
 

Toestemming van de ouders voor de deelname van minderjarigen aan de 
kortfilmcompetitie  

Fais ton court! van The Extraordinary Film Festival. 
 

 
Ondergetekende :  
 
Naam:……………………………………   Voornaam: ...………………………..……………. 
Adres : ..…………………………………………………………………………………………  
Postcode : ……..…… Woonplaats  : ……………………….…Tel nr:……………………….. 
 
het ouderlijk gezag uitoefenend over 
 
Naam : …………………………………….. Voornaam : …………………………………….. 
Leeftijd : …………..  
 
geeft deze laatste toestemming om deel te nemen aan de kortfilmwedstrijd Fais ton court! 
georganiseerd door EOP! vzw in het kader van The Extraordinay Filmfestival. Door 
ondertekening van deze machtiging erken ik en aanvaard ik uitdrukkelijk de deelname van 
mijn kind, over wie ik het ouderlijk gezag uitoefen, aan de wedstrijd Fais ton court! . Ik geef 
EOP! vzw de toestemming om de kortfilm, die de minderjarige in het kader van zijn/haar 
deelname aan de wedstrijd heeft gemaakt, gratis te gebruiken en te verspreiden. EOP! vzw 
krijgt aldus het recht de geproduceerde kortfilm te dupliceren, weer te geven, aan te passen en 
te wijzigen (met het oog op de aanpassing van de film - ondertiteling voor doven en 
slechthorenden en audiobeschrijving voor slechtzienden of blinden - alsook voor het 
uitzendformaat). Deze rechten worden toegekend aan EOP! voor haar interne en/of externe 
communicatieverrichtingen, met inbegrip van de promotie van de wedstrijd, via alle media, 
dragers en processen van haar keuze, bestaand of toekomstig. Ik geef EOP! vzw ook het recht 
om tijdens de uitzending van de kortfilm, de naam, voornaam en fysieke vertegenwoordiging 
mee te delen van de persoon over wie ik het ouderlijk gezag uitoefen, om hem/haar te 
identificeren als de maker van het audiovisueel werk. 
 
 
Gemaakt te  ………………………………………                Datum  …………………………  
 
Handtekening (voorafgegaan door « gelezen en goedgekeurd, voor akkoord »)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelieve dit document, volledig ingevuld, toe te voegen bij het inschrijvingsformulier voor de 

Fais ton Court! wedstrijd. 
De deelneming van de persoon over wie u het ouderlijk gezag uitoefent,  

is afhankelijk van de ontvangst van dit document 


