
Erkenning media-aandacht voor de periode vanaf 01.01.2020 tot verdere 

 

Belgisch verbond van minigolf afgekort BVMG 

Erkenning en overeenkomst 
 
Verklaring van volledige aanvaarding door de media. 
 
 
Als speler van een lid welke is aangesloten bij het BVMG en deelnemer 
aan een evenement dat is geautoriseerd of erkend door het BVMG / WMF/ en/of EMF 
binnen de periode vanaf 01.01.2020 tot verder, verklaar ik hierbij als volgt: 
 

• Met mijn handtekening bevestig ik, dat foto's, films, video's, resultaten en citaten 
genomen binnen de periode van dagen tijdens de officiële oefentijd en tijdens 
wedstrijd dagen van alle door Rozemaai of BVMG georganiseerde of erkende 
nationale en internationale evenementen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de 
Belgische competities, grote prijzen, IMT’s, speciale door het BVMG georganiseerde 
wedstrijden, interlands, wereld en Continental Championships, Nations Cups en 
Continental Cups, kortom alle wedstrijden welke op de officiele wedstrijd kalender 
van het BVMG of de club kalender voorkomen, later kunnen worden gebruikt voor 
elke dekking ten opzichte van Rozemaai of het BVMG verbonden met mijn naam en 
foto als deelnemer, door alle geautoriseerde media van WMF / EMF ,BVMG, de 
organiserende club en hun partners. 
 
Regels voor deelnemende minderjarigen: 

• Ik / Wij begrijpen als onderdeel van de deelname van ons kind aan de betrokken 
evenementen, dat foto's, films, video's, resultaten en citaten genomen binnen de 
periode van dagen tijdens de officiële oefentijd en tijdens wedstrijd dagen van alle 
door Rozemaai of BVMG georganiseerde of erkende nationale en internationale 
evenementen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Belgische competities, 
grote prijzen, IMT’s, speciale door het BVMG georganiseerde wedstrijden, 
interlands, wereld en Continental Championships, Nations Cups en Continental 
Cups, kortom alle wedstrijden welke op de officiele wedstrijd kalender van het 
BVMG of de club kalender voorkomen, later kunnen worden gebruikt voor elke 
dekking ten opzichte van Rozemaai of het BVMG verbonden met mijn naam en foto 
als deelnemer, door alle geautoriseerde media van WMF, EMF, BVMG, de 
organiserende club en hun partners. 
 

• Ik/ Wij begrijpen verder dat leden van nieuwsmedia die worden uitgenodigd om het 
programma te coveren, foto's, films, video's en citaten mogen maken.  
Wij verlenen toestemming om dergelijke materialen te gebruiken voor de promotie 
van het BVMG en de publicaties over minigolf sport in het algemeen. 
 
Ik/Wij hebben deze erkenning en overeenkomst gelezen en begrepen. 
 
_____________   _________________   ____________________ 
 
Geboortedatum (dag/maand/jaar) Gedrukte naam (achternaam, voornaam) 
 
______   _______   _________        ____________________ 
 
Datumhandtekening (als een minderjarige, handtekening van wettelijke voogd) 


