
     
LABBB نامه اجازه فرم    

 

 :مشخص کنید دایرهبا  لطفا م اجازه میدهم برای،دختر/  پسر به من ___________________ :آموز  دانش نام

 خیر بلی  : LABBB   سوار شدن به وسیله نقلیه 

 خیر بلی :اسکیت

 خیر بلی :شنا

 خیر بلی :شیرجه تخته از استفاده

 خیر بلی :آبی سرسره از استفاده

   :نگرفت های عکس

 خیر بلی  LABBB شناساییکارت   

 خیر بلی LABBB آموزشی یها وبالگ/  سایت وب 

 خیر بلی سفر/  خاص رویدادهای 

 

 

دور بطور آزاد و و اش داوطلبانه های برنامه در وی شرکت رضایت خود از وسیله این به ،__________________________ کننده امضا ینقیم یا والدین ما

اقدام ، ادعا، هزینه، غرامت، از دست دادن  را از  عوامل، و کارمندان، کارکنان، افسران، ادارات، نشینان،جا  LABBB Collaborativeو . از هر ادعایی را داریم

 یا حاضر حالما ممکن است در/ که منهر گونه مجروحیت شخصی ، دانسته و ندانسته، مستقیم و غیر مستقیم، یا صدمه به اموال و خدمات، خسارات، حسابها ، 

حضور  LABBB برنامه در او این که از بعد یا قبل وجود آید،در  به است ممکن مابعد  که خسارت پرداخت حقی  ادعاها تمام همچنین و قیم یا والد عنوان به بعدها

 و کارمندان، کارکنان، افسران، ادارات، ، آن جانشینان و  LABBB Collaborative دارم که توافق وسیله بدین من/  ما این بر عالوه .پیدا کرد، را مصون میداریم

 ارتباط در رو به رشد جزیی، که از مجروحیت به وجود آمده  هرگونه صدمه صورت درهمچنین  یا و غرامت وارده، خسارت ادعای گونه هر برابر دررا  ، عوامل

 افسران، ادارات، جانشینان، یا LABBB Collaborative بهکردن  خوب یا و جبران غرامت، و LABBB Collaborative داوطلبانه های برنامه در وی شرکت با

 هر در صورت پرداخت به مجبورو ممکنکه  آن نمایندگان یا و همکاری ، وکیل دستمزد ازجمله ها، هزینه یا آسیب یا هرگونه نقصان عوامل و کارمندان کارکنان،

 .، مصون بدارمها برنامه در شرکت علت به ها افتادگی قلم از یا و پروا بی اعمال، سهالنگارانهبه طور وضوح  عمدی، شده مطرح دادخواهی

 یا و بیماردر صورتی که وی  فوری پزشکی خدماتدارد برای ارائه  را ما طرف از برای اقدامات نظارت که LABBB عامل یا و کارمند به وسیله بدین من/  ما

 زمانیدر اضطراری پزشکی کارکنان به است ممکن موافقت و مجوز این. میدهم رضایت و اجازه،  من های هزینه با برنامه در شرکت هنگامدر  است شده مجروح

 تصمیم از است ممکن که ، طبیعی چیزی که بطورهر از ها ادعا کلیه و هر از LABBB وسیله بدین من/  ما .، ارائه گردد است نیاز مورد فوری پزشکی خدمات که

 .، مصون میدارم آیند می بوجود فوری پزشکی خدمات ارائه به

 ضمنی بالقوه خطر از کامل طور به  و ش را متوجه شدههای لعملو دستورا LABBBخط مشی و ام  خواندهرا  توافقنامه ایندر صحت قدرت و اختیار  که میدانم من

 .مطلع میباشم کامل طور به فرم این امضای قانونی عواقب از با خبر گردیدم و  اسکیت فعالیتهای در شرکت جهت

 

              
 تاریخ                     قیم/  والدامضا 


