
TOESTEMMING DEELNAME VLOGCHALLENGE ‘STOP WEG - STAP OP!’
Beste ouder of verzorger,

Leuk dat uw kind meedoet aan de Vlogchallenge! Met deze challenge willen we kinderen bewuster maken van het gevaar van 
mobiel gebruik op de fiets .

Zoals u misschien weet gebruiken kinderen op steeds jongere leeftijd een mobieltje. Óók op de fiets. Omdat hun 
veiligheid voorop staat, gaan we met hen in gesprek over veilig gedrag op de fiets. Dat doet ROV Oost-Nederland  met 
overheidscampagnes, waaronder MONO: ongestoord onderweg. Onderdeel van de MONO-campagne is deze Vlogchallenge. 
Het doel van de Vlogchallenge is om kinderen zelf na te laten denken over hoe zij en anderen veilig kunnen deelnemen aan 
het verkeer – door ze hun tips en tricks te laten delen via een video. Met deze video kunnen zij een vlogworkshop winnen van 
vlogger Tommy van Lent: voor veel kinderen een bekend gezicht (o.a. acteur in GTST).
 
Wij vragen u het toestemmingsformulier in te vullen. Hiermee weten we dat u als ouder of verzorger de deelname van uw kind 
steunt. 
U verklaart hierbij:
•            dat u op de hoogte bent van de deelname van uw kind;
•            dat u de aard en het doel van de Vlogchallenge begrijpt;
•            dat u en uw kind ermee instemmen dat de ingezonden video in zijn geheel of in aangepaste vorm kan worden getoond op  
             de social kanalen van MONO;
•            dat u ROV Oost-Nederland, de opdrachtgever van deze campagne, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming                 
              geeft om de video, waarbij uw kind mogelijk herkenbaar in beeld is, te delen in communicatie-uitingen en te bewaren  
              voor de periode van één jaar. Mochten we beelden daarna willen toepassen of bewaren dan vragen we hiervoor opnieuw  
              uw toestemming.

Naam deelnemer:    ..................................................................................................................... ....... 
Geboortedatum deelnemer:   ..................................................................................................................... .......
Uw naam (wettelijke vertegenwoordiger):     ..................................................................................................................... .......   
Uw geboortedatum:    ..................................................................................................................... .......
E-mail:        ..................................................................................................................... .......       
Adres:         ..................................................................................................................... ....... 
Postcode + woonplaats:    ..................................................................................................................... ....... 
Telefoonnummer:    ..................................................................................................................... ....... 
   

Handtekening voor akkoord:                                                   Plaats en datum:                         
    .......................................................           ...............................................                                                                                                 
 
Want ieder verkeersslachtoffer is er één teveel.  
Iedereen elke dag weer veilig thuis. Daar gaan wij voor. Want ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. Het Regionaal Orgaan 
voor de Verkeersveiligheid - kortweg ROV Oost-Nederland - is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. 
Het ROV is een netwerkorganisatie die partijen verbindt, kennis verzamelt en verkeersveiligheidsprojecten mogelijk maakt.  
Dat doen ze samen met landelijke en regionale verkeersveiligheidspartners.

Dank voor uw medewerking.
Campagneteam ‘STOP WEG, STAP OP!

Meer informatie over de campagne of vragen over de vlogchallenge?
Mail naar MONO@kragten.nl
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