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PHIẾU THAM GIA CÁC SINH HOẠT TỰ NGUYỆN
THỎA THUẬN CÔNG NHẬN, MIỄN TRỪ, CHO LÀ KHÔNG NGUY HIỂM VÀ GIẢ DỤ CÓ NGUY HIỂM
Nếu tham dự viên là một vị thành niên, thì cha mẹ hay người giám hộ phải ký tên. Nếu tham dự viên là người
trưởng thành, không cần chữ ký của cha mẹ hay giám hộ. Một phiếu tham gia các sinh hoạt tự nguyện phải được
lưu trữ tại giáo xứ/giáo phận điạ phương trước khi một tham dự viên có thể được phép tham gia vào sinh hoạt
này.
THAM DỰ VIÊN và/hay CHA MẸ HAY GIÁM HỘ NÀO KHÔNG MUỐN CHẤP NHẬN NHỮNG NGUY HIỂM ĐƯỢC
LIỆT KÊ TRONG THỎA THUẬN NÀY KHÔNG NÊN KÝ TÊN VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THAM DỰ.

Tôi, ký tên dưới đây là (viết chữ in) _____________________________________________(tham dự
viên) muốn tham dự vào Sa Mạc Dấn Thân 14 -Huấn Luyện Huynh Trưởng của Phong Trào Thiếu Nhi
Thánh Thể Việt Nam – Miền Nam tại Hoa Kỳ (PT/TNTT/VN/MN/HK). NẾU DƯỚI 18 TUỔI, cha mẹ hay
người giám hộ sẽ cho phép tôi tham dự SINH HOẠT NÀY.
Tôi hiểu và công nhận là sinh hoạt này có thể có hiểm nguy và, theo bản chất có thể có rủi do gây nên
bệnh hoạn, tai hại đến sức khỏe vật chất và tinh thần, hay gây ngay cả cái chết, cho tất cả mọi cá nhân
tham gia vào sinh hoạt này.
Tôi hiểu là muốn được tham gia vào sinh hoạt này, tôi thỏa thuận CHẤP NHẬN MỌI TRÁCH NHIỆM về
bất cứ sự rủi do nguy hiểm nào có thể xẩy ra trong sinh hoạt này. Tôi bảo đảm là học sinh/tham dự viên
khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, có khả năng và vui lòng tham dự không hạn chế vào sinh hoạt
này.
Tôi hiểu và thỏa thuận rằng PT/TNTT/VN/MN/HK, ban chấp hành, nhân viên, các huấn luyện viên, giáo
sư, tình nguyện viên hay đại diện sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ bệnh tật, thương vong xẩy đến
cho học sinh/tham dự viên, và đây là điều cần thiết cho việc chuẩn bị cho sinh hoạt này và cho sự tham
gia không giới hạn.
Do đó, tôi thỏa thuận miễn trừ cho PT/TNTT/VN/MN/HK,ban chấp hành, nhân viên, các huấn luyện
viên, giáo sư, tình nguyện viên hay đại diện mọi trách nhiệm về bất cứ bệnh tật, thương vong xẩy đến
cho học sinh/tham dự viên tham gia vào sinh hoạt này, kể cả các sinh họat liên hệ như các trò chơi, các
buổi thực tập, các sinh hoạt huấn luyện, các chuyến du khảo, thực tập liên hệ, và những việc không may
trong việc chuyên chở giao thông. Với mục đích của PHIẾU MIỄN TRỪ, trách nhiệm có nghĩa là tất cả mọi
sự cáo buộc, thiệt hại, nguyên nhân để có hành động, kiện cáo, hay đòi bồi thường mà tham dự viên hay
cha mẹ/giám hộ, người thừa kế, người thừa hành, người quản thủ tài sản của học sinh/tham dự viên có
thể buộc tội cho PT/TNTT/VN/MN/HK, ban chấp hành, nhân viên, các huấn luyện viên, giáo sư, tình
nguyện viên hay đại diện mọi trách nhiệm về bất cứ bệnh tật, thương vong xẩy đến cho tham dự viên
tham gia vào sinh hoạt này, nhưng cũng không chỉ hạn chế vào sự thụ động, lơ là hay các hành động
ngoài các sự lừa bịp, hành vi sai trái cố tình hay vi phạm luật pháp.
Tôi nhận rằng tôi đã đọc kỹ PHIẾU THAM GIA CÁC SINH HOẠT TỰ NGUYỆN này và tôi hiểu các hiểm nguy
có thể xẩy đến khi tham gia vào sinh hoạt này, tôi hoàn toàn nhận biết các hậu qủa luật pháp về thỏa
thuận này, và tôi thỏa thuận các điều mục trên đây và tôi hiểu là tôi đang tự miễn cho mình được hưởng
một vài quyền lợi và chấp nhận hiểm nguy thiệt hại khi tham gia vào sinh hoạt này.
Chữ Ký Tham Dự Viên ______________________________

Ngày __________________________

Họ và Tên của Phụ Huynh/Giám Hộ ______________________________________________________
____________________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh/Giám Hộ *nếu Tham Dự viên dưới 18 tuổi*

__________
Ngày, Tháng, Năm

