GIẤY CHẤP THUẬN THAM GIA HOẠT ĐỘNG THỰC ĐỊA

Tôi,
(nêu mối quan hệ pháp lý với học sinh, ví dụ “cha mẹ”, “người giám hộ”)

là người ký tên cho phép

_______________, một trẻ vị thành viên, sau đây chấp thuận cho
(nêu tên học sinh)

học sinh này tham gia vào

____, sau đây sẽ được gọi chung là “Hoạt động“ dự kiến diễn ra

(tên của hoạt động, chuyến dã ngoại thực địa hoặc sự kiện thể thao)

__ Đến

và được bảo trợ bởi Town of Wellesley/Wellesley Public Schools (Thị trấn

(nêu ngày diễn ra hoạt động)

Wellesley/ Các trường công lập Wellesley.

Tôi cũng đồng ý mãi mãi miễn trừ Town of Wellesley/Wellesley Public Schools, Hội đồng Nhà trường, và
nhân viên, đại diện, ủy viên hội đồng, tình nguyện viên của các tổ chức và bất cứ và tất cả các cá nhân và tổ
chức hỗ trợ hoặc tham gia “Hoạt động” (“Những người được miễn trừ cáo buộc”) khỏi bất cứ và tất cả các
cáo buộc, quyền khởi kiện và lý do khởi kiện phát sinh từ hoặc là kết quả của việc học sinh tự nguyện tham
gia vào Hoạt động.
Tôi cũng hứa sẽ chịu trách nhiệm, biện hộ và không gây thiệt hại cho Những người được miễn trừ cáo
buộc khỏi bất cứ và tất cả các cáo buộc pháp lý và kiện tụng có bất cứ nội dung nào, loại hình nào hoặc
tính chất nào phát sinh từ hoặc là kết quả của việc học sinh tự nguyện tham gia vào Hoạt động.
Tôi tiếp tục xác nhận tôi đã đọc Giấy chấp thuận và Miễn trừ trách nhiệm này, và rằng tôi hiểu nội dung của
Văn bản này. Tôi hiểu rằng việc con tôi tham gia vào Hoạt động này là hành động tự nguyện và con tôi và tôi
được tùy ý chọn không tham gia vào Hoạt động này. Bằng việc ký tên vào Văn bản này, tôi xác nhận tôi đã
quyết định cho con tôi tham gia vào Hoạt động này và hoàn toàn ý thức được rằng Những người được miễn
trừ cáo buộc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ ai vì thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản mà
con tôi hoặc tôi có thể gặp phải trong suốt Hoạt động này.
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