
     
LABBB İzin Formu 

 
 

Öğrenci Adı:                       ___________________oğlumun/kızımın şunları yapmasına izin 
veriyorum, lütfen yuvarlak içerisine alın:   

Bir LABBB Aracı’yla taşınma:     Evet Hayır 

Paten yapma: Evet Hayır 

Yüzme: Evet Hayır  

Sıçrama tahtası kullanma: Evet Hayır 

Su kaydırağı kullanma: Evet Hayır 

Fotoğraf çektirme:   

 LABBB Kimlik No Evet Hayır 

 LABBB Web sitesi/Sınıf Blogları Evet Hayır 

 Özel Aktiviteler/Geziler Evet Hayır 

 

 

Aşağıda imzası bulunan ve reşit olmayan                                                __________________________ ‘nın ebeveyn(ler)i ya da 

koruyucu(lar)ı olan biz, işbu belgeyle onun gönüllü programlara katılmasına izin veriyoruz ve LABBB Collaborative’i ve 

haleflerini, departmanlarını, memurlarını, çalışanlarını, işçilerini ve görevlilerini, yukarıda bahsedilen reşit olmayan çocuğun 

ebeveyn(ler)i ya da koruyucusu/koruyucuları olarak benim/bizim şuan ya da şuandan itibaren maruz kalabileceğim/iz bütün 

bilinen ve bilinmeyen şahsi yaralanmalar ya da mal hasarından doğan bütün davalardan, dava sebeplerinden, taleplerden, 

zararlardan, maliyetlerden, hizmet kayıplarından masraflardan ve yukarıda bahsedilen reşit olmayan çocuğun şuan ya da 

şuandan itibaren, reşit olmadan önce ya da reşit olduktan sonra LABBB programlarına katılmasından dolayı vuku bulabilecek 

zararlar sebebiyle her türlü talep ya da dava hakkından feragat ettiğimi/ettiğimizi, onları bunlardan sorumlu 

tutmayacağımı/tutmayacağımızı beyan ederim/ederiz. Ayrıca, biz/ben işbu belgeyle, bahsedilen reşit olmayan çocuk tarafından, 

onun LABBB Collaborative’in gönüllü programlarına katılmasından dolayı vuku bulan herhangi bir zarara, tazminat talebine karşı 

LABB Collaborative’i ve haleflerini, departmanlarını, memurlarını, çalışanlarını, işçilerini ve görevlilerini korumayı ve bahsedilen 

reşit olmayan çocuğun programlara katılırken kasıtlı olarak, büyük ihmali ile ya da dikkatsiz davranışları ya da ihmalleri sebebiyle 

ortaya çıkan herhangi bir davadan dolayı ödemek zorunda olabilecekleri avukat masrafları dahil herhangi bir masrafı, kaybı ya 

da zararı tazmin etmeyi, karşılamayı kabul ederiz/ederim. 

Ben/Biz bu işbu belgeyle, bahsedilen reşit olmayan çocuğu gözetimi altında tutan LABBB görevlisine/görelilerine ya da 

çalışanına/çalışanlarına, onlara programlara katılırken hasta olması ya da yaralanması durumunda, masrafları bana ait olmak 

üzere acil tıbbi bakım alması konusunda yetki vererek bizim adımıza hareket etme yetkisi veriyorum/veriyoruz.  Bu Otorizasyon 

ve Muvafakat, acil tıbbi bakım gerekli olduğunda uygun acil tıbbi bakım personeline gösterilebilir.  Ben/Biz işbu belgeyle, 

LABBB’yi acil tıbbi bakım sağlamak için verilen karardan doğabilecek her türlü talepten ibra ediyorum/ediyoruz. 

Bu belgeyi imzalamak için yetkili olduğumu, LABBB paten yapma Politikası’nı ve Prosedürlerini okuyup anladığımı ve paten 

aktivitelerine katılma sonucu meydana gelebilecek potansiyel tehlikeden haberdar edildiğimi ve bu formu imzalamanın getirdiği 

yasal sonuçların tam olarak farkında olduğumu beyan ederim. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
             
Ebeveyn/Koruyucu İmzası                    Tarih                                   


