
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DA VIAGEM DE CAMPO 
 

MARLBOROUGH PUBLIC SCHOOLS  
 

Eu, (Pai/Responsável)____________________________________________________________ 

por meio deste, autorizo a participação de meu filho___________________________________ 

na viagem (data) ________________ para (local) ___________________________________. 

Assinatura do Pai / Responsável ou Estudante (18 anos ou mais):_________________________ 

Transporte será fornecido pela (método de transporte) _____________________________ 

Informações adicionais da escola: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Entendemos que, para algumas famílias, o custo dessa atividade, se aplicável, possa representar dificuldades 
financeiras e queremos garantir que todos os alunos interessados em participar tenham essa oportunidade. Por 
favor, entre em contato com o diretor / administrador do prédio, para que possam ser tomadas providências para 
cobrir / suplementar o custo. 

Entendo que este evento acontecerá fora do terreno da escola e que o aluno estará sob a supervisão do (s) 
funcionário (s) da escola designado (s). Eu também concordo com as condições declaradas em relação à participação 
neste evento, incluindo o método de transporte. 

As Escolas Públicas de Marlborough farão todos os esforços para garantir a segurança de todos os alunos em viagens 
de campo. Em relação à segurança dos alunos, a equipe de enfermagem da MPS deve estar atualizada com quaisquer 
informações médicas ou problemas antes de qualquer viagem de campo. Por favor, faça todos os esforços para 
contatá-los com informações pertinentes. 

Em consideração ao meu filho (ou 'eu' no caso de um estudante de 18 anos ou mais) sendo autorizado a participar 
nesta viagem de campo, eu concordo em meu nome e com meu filho, a não responsabilizar a Cidade de Marlborough 
e as Escolas Públicas de Marlborough, seus funcionários, agentes e representantes, incluindo voluntários 
(coletivamente "Liberados"), de todas e quaisquer reclamações, incluindo negligência, que possam ser afirmadas 
por mim ou por meu filho, ou em nome de meu filho, decorrentes ou relacionadas a participação do meu filho (ou 
'meu' no caso de um aluno de 18 anos ou mais) na viagem de campo. No caso desta liberação em nome de mim e / 
ou de meu filho ser considerada inválida ou inexequível, por meio deste, concordo em indenizar e isentar as 
liberdades de qualquer reivindicação, incluindo negligência, que possa ser declarada por mim ou por meu filho, ou 
em nome de meu filho, decorrente ou relacionada à participação do meu filho (ou 'meu' no caso de um aluno de 18 
anos ou mais) na viagem de campo. 

Esta liberação de indenização não se aplica a reclamações por má conduta intencional ou negligência grave; esta 
liberação ou indenização não se aplica à extensão da cobertura de seguro comercial para qualquer reinvindicação, 
mas a Liberação de Indenização será aplicada na extensão de qualquer auto-seguro ou dedutível aplicável a qualquer 
reclamação.  
 
Os alunos das Escolas Públicas de Marlborough são instruídos a seguir as regras de conduta conforme indicado pela 
escola. 


