
Info@m-b-b.be

Het effectief in aanmerking nemen van de inschrijving houdt in dat dit formulier en het
verkiezingsreglement op elke pagina ondertekend worden vergezeld van een fotokopie van het
identiteitsbewijs en/of bewijs van adres in België, en inschrijvingskosten van 30 euro.

Inschrijvingsformulier
MBB Kids 2022

___________________________________________________________________________

ik, ondergetekende, verklaar de juistheid van de onderstaande informatie:

Naam:______________________________ Voornaam: _____________

Geboorteplaats en geboortedatum: _________________________________________________

Leeftijd: ___________________________ Nationaliteit: __________________

Email: _______________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________________

Vader / Moeder / Voogd1 van2____________________________________________

Mijn zoon/dochter3 machtigen om deel te nemen aan de MBB Kids 2022 wedstrijd

Naam en Voornaam van het kind __________________________________________________

Geboorteplaats en geboortedatum van het Kind:
_____________________________________________________________________________

Opleidingsniveau van het kind ___________________________________________________

Taal/talen gesprochen door het kind _______________________________________________

Hebt u facebook of Instagram ? Zo ja welke ? Welke

Heeft uw kind al mee gedaan een mode wedstrijd ? Zo ja, welke wedstrijd ? De datum, plaats en
naam van de wedstrijd
______________________________________________________________________________

Staat uw kind ingeschreven bij een modellenbureau ? zo ja, welke ?

Kindermaat ?: _______________________ Kinderschoenmaat ? ____________________

Oogkleur van het kind ? _____________________Haarkleur van het kind ? __________________

1 Omcirkel de nuttige vermelding
2 Van de wettelijke voogd is een document vereist dat aantoont dat de juridische begeleiding is gecertificeerd door een
Belgische rechtbank.
3 Omcirkel de nuttige vermelding
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Geef ons 3 goede eigenschappen van het kind

Geef ons 3 slechte eigenschappen van het kind

Ik bevestig met "JA" mijn wens om mijn kind te laten deelnemen aan deMBB Kids 2022
_____ verkiezing in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden en wedstrijdregels die
mij vooraf zullen worden gecommuniceerd.

Ik ga er uitdrukkelijk mee akkoord dat de commissie mijn bovengenoemde gegevens verzamelt,
vastlegt en bewaart om mij uit te nodigen om deel te nemen aan activiteiten die verband
houden met MBB Kids 2022.

Ik verklaar dat mijn kind een lichamelijke en geestelijke gezondheid heeft die perfect
verenigbaar is met mogelijke deelname .

ik verklaar dat ik weet hoe belangrijk het is om waarheidsgetrouwe en nauwkeurige
informatie voor de integriteit van het goede verloop van de verkiezingen. Ik realiseer dat
eventuele onjuiste informatie ernstige schade zoude kunnen toebrengen aan de
verkiezingen en de organisatoren in problemen brengen. Ik neem de volledige
verantwoordelijkheid van de informaties dat ik doorgeeft aan MBB Kids

Opgemaakt op _________________ Datum: ___________________

GELEZEN EN GOEDGEKEURD
Handtekenning
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