
     
Formulário de Permissão LABBB 

 

Nome do Aluno(a):                       ___________________ 

Dou permissão ao meu filho(a) para, por favor circule:   

Ser transportado no Veículo da LABBB:     Sim Não 

Patinar:  Sim Não 

Nadar:  Sim Não 

Usar Trampolim:  Sim Não 

Usar Tobogãs:  Sim Não 

Ter Fotos Tiradas:   

 ID LABBB Sim Não 

 Site/Blogs da Sala de Aula da LABBB Sim Não 

 Eventos Espaciais/Viagens Sim Não 

 

Nós, pais abaixo assinados ou responsáveis por ________________________________________________, menor, 

consentimos por meio deste a sua participação nos programas voluntários e para sempre concordamos em liberar, absolver e 

isentar a LABBB Collaborative e seus sucessores, departamentos, escritórios, funcionários, servidores e agentes de qualquer e 

toda ação, alegação de indenização, exigência, custos, perda de serviços, despesas e compensação de, ou de qualquer forma, 

direta ou indiretamente, todas as lesões pessoais ou danos aos bens conhecidos ou desconhecidos que nós/eu tenhamos agora 

ou futuramente como pais ou responsáveis pelo menor mencionado, e também todas as alegações ou direito à indenização por 

danos que o menor citado tenha ou possa adquirir, tanto antes quando após ele/ela ter atingido sua maioridade ou como 

resultado de sua participação nos programas LABB. Além disso, nós/eu, por meio deste, concordamos em proteger a LABBB 

Collaborative e seus sucessores, departamentos, escritórios, funcionários, servidores e agentes contra qualquer alegação por 

danos, compensação ou outros, em nome do menor mencionado ou resultando de lesão ao menor mencionado em conexão 

com sua participação nos programas voluntários da LABBB Collaborative e identificar, reembolsar ou compensar a LABBB 

Collaborative ou seus sucessores, departamentos, escritórios, funcionários, servidores e agentes de quaisquer perdas ou custos, 

incluindo taxas de advogados que a Collaborative ou seus representantes possam ter que pagar se qualquer processo litigioso 

surgir a partir de atos intencionais, negligentes ou imprudentes do menor mencionado ou omissão enquanto participa dos 

programas. 

Eu/Nós por meio deste autorizamos os funcionários ou agentes da LABBB que estão supervisionando o menor mencionado a 

agir em nosso nome em autorizar e consentir cuidado médico emergencial para o menor mencionado se ele/ela ficar doente ou 

sofrer uma lesão enquanto participa dos programas, por nossa conta. Esta Autorização e Consentimento pode ser apresentada 

à equipe de emergência médica apropriada no momento em que o cuidado emergencial for necessário. Eu/Nós por meio deste 

liberamos e isentamos a LABBB de qualquer alegação de qualquer natureza, que possa surgir da decisão de prover cuidado 

médico emergencial. 

Eu reconheço que estou autorizado e empoderado a assinar este acordo, que eu li e entendi a Política e Procedimentos de 

Patinação da LABBB e fui advertido completamente sobre o potencial de perigo incidental de atividades de patinação e estou 

totalmente consciente das consequências legais em assinar este formulário.  

 
              
Assinatura Pai/Mãe/Responsável                    Data                                   


