
	  
	  
	  
	  
	  

 

Formulir  persetujuan  untuk  pengambilan  foto  
Persetujuan  penggunaan  foto/video  untuk  mendukung  Hari  Belajar  di  Luar  Kelas  

Yth.  sekolah,  orangtua/wali  dan  anak-anak,  

Bersama  ini  saya  bermaksud  meminta  kesediaan  Anda  untuk  berbagi  foto  aktivitas  belajar  
dan  bermain  di  luar  kelas  dengan  pihak  penyelenggara  Hari  Belajar  di  Luar  Kelas,  Sekolah  
Alam  Inggris  (Eco  Schools  England),  dan  kampanye  global  Hari  Belajar  di  Luar  Kelas.  

Hari  Belajar  di  Luar  Kelas  merupakan  suatu  kampanye  global  yang  dipimpin  oleh  Project  
Dirt  dan  didukung  oleh  merek  Dirt  is  Good  Unilever  (Persil,  Rinso,  dll.)  yang  mengupayakan  
agar  semakin  banyak  anak-anak  yang  melakukan  aktivitas  belajar  dan  bermain  di  luar  kelas.  
Diilhami  di  Inggris,  kami  berupaya  membangkitkan  kesadaran  tentang  pentingnya  aktivitas  
bermain  dan  belajar  langsung  di  luar  kelas  untuk  masa  kecil  yang  bahagia  dan  untuk  
membangun  keterampilan  demi  hari  esok.  Di  Inggris,  kampanye  ini  akan  tetap  diberi  nama  
Empty  Classroom  Day  dan  dipimpin  oleh  Eco  Schools  England,  sebagai  bagian  dari  Keep  
Britain  Tidy.  Anda  dapat  mempelajari  lebih  lanjut  tentang  kampanye  ini  di:  
https://belajardiluarkelas.org/  

Jika  Anda  bersedia  berbagi  foto-foto  Anda,  kami  akan  sangat  berterima  kasih  sekiranya  
Anda  dapat  menandatangani  formulir  terlampir  agar  kami  dapat  menggunakan  foto  Anda  
dalam  mempromosikan  kampanye  ini  lebih  lanjut.  

Foto/video  dimaksud  akan  disimpan  di  dalam  perpustakaan  foto  Project  Dirt.  Foto/video  
tersebut  akan  digunakan  oleh  Project  Dirt  dan  mitra  kampanyenya,  serta  oleh  organisasi  
pihak  ketiga  yang  sewaktu-waktu  bekerja  sama  dengan  kami  untuk  mempromosikan  
aktivitas  anak-anak  yang  bermain  di  luar  ruang,  menjadi  kotor  dan  belajar  tentang  dunia.  
Foto/video  tersebut  dapat  digunakan  di  luar  kepentingan  kampanye,  tapi  selalu  untuk  tujuan  
yang  sama.  

Foto/video  dimaksud  dapat  digunakan  untuk  publikasi,  materi  promosi,  situs  web  dan  
platform  media  sosial,  DVD  dan  materi  pemasaran  lainnya  yang  memberikan  informasi  
sangat  penting  tentang  pekerjaan  kami.  Itu  semua  akan  membantu  kami  dalam  melibatkan  
orangtua  lainnya,  sekolah  dasar,  pembuat  kebijakan  dan  politisi  untuk  mempromosikan  
akan  pentingnya  aktivitas  bermain  dan  belajar  di  luar  kelas  ini.  

Jika  pada  suatu  waktu  Anda  menghendaki  agar  foto/video  Anda  dihapus  dari  
perpustakaan  foto,  harap  hubungi  Project  Dirt.  
  
Terima  kasih  atas  bantuan  Anda.  
Cath  Prisk  
Partnerships  Manager  
cath@projectdirt.com    
07813879179  



	  
	  
	  
	  
	  
  

Persetujuan  penggunaan  foto/video  untuk  mendukung  Hari  Belajar  di  Luar  Kelas  

Foto  dan  video  dapat  digunakan  oleh  Project  Dirt  dan  mitra  kampanyenya  untuk  
mempromosikan  kebutuhan  anak-anak  akan  aktivitas  di  luar  kelas.  

Penggunaannya  dapat  mencakup:  

Format  Cetak:  Buku  dan  sampul  buku,  sumber  daya  pelatihan,  presentasi  PowerPoint,  
brosur  pemasaran,  katalog  sumber  daya,  laporan  tahunan,  makalah,  nawala  (newsletter),  
dan  publikasi  serta  situs  web  pihak  ketiga  lainnya  yang  melaporkan  tentang  pekerjaan  kami.  

Format  elektronik:  film,  situs  web,  platform  media  sosial  (Instagram,  Flikr,  Facebook,  
Twitter  dan  lainnya  di  seluruh  dunia)  serta  file  PDF.  

Nama  Anak/Remaja  1:  

Nama  Anak/Remaja  2:  

Nama  Anak/Remaja  3:  

Nama  Anak/Remaja  4:  
  
Saya  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  merilis  foto  dari  sekolah  dan  memiliki  izin  
penuh  dari  orangtua  anak-anak  ini  dalam  melakukan  hal  tersebut  untuk  keperluan  yang  
dinyatakan  di  atas.  
  
Nama  Sekolah  
  
Alamat  sekolah:  
  
Tanda  tangan  orang  yang  bertanggung  jawab:  
  
Nama  orang  yang  bertanggung  jawab:  
  
Alamat  email:   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	  
	  
	  
	  
	  
  

  
  
Atau  

Saya  merupakan  orang  tua/wali  sah  secara  hukum  dari  anak/anak-anak/remaja  yang  
disebutkan  di  atas  dan  saya  memberikan  izin  untuk  pengambilan  foto/video  anak  saya/saya  
sendiri  untuk  perpustakaan  foto/video  Project  Dirt.  

Saya  menegaskan  bahwa  saya  telah  membaca  surat  yang  terlampir  di  formulir  izin  ini  dan  
memahami  penggunaan  yang  diusulkan  untuk  foto/video  tersebut.  Saya  memahami  
bahwa  saya  dapat  menarik  foto/video  tersebut  dari  perpustakaan  foto  kapan  pun  juga  
dengan  cara  menghubungi  Project  Dirt.  
  
Saya  mengerti  bahwa  tidak  akan  ada  pembayaran  untuk  partisipasi  saya  atau  anak  saya. 

Tanda  tangan  Orangtua/Wali:  

Nama  orangtua/wali  (huruf  besar):  

Tanda  tangan  anak:  

Alamat:  

Tanggal:  
 


