
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA VIAGEM  
 
Eu, (pai/guardião) _______________________________________________________________  
Dou meu consentimento de participação para a minha criança __________________________  

Ir na viajem no dia (data) ___________ para (local) ___________________________________.  

Assinatura dos Pais/Guardião ou Estudante (18 anos, ou mais velho):  

________________________________________________  

O transporte será fornecido pelo: (método de transporte) _________________________________  

Informação adicional da escola: _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Nós entendemos que para algumas famílias o custo desta atividade, se aplicável, pode apresentar uma dificuldade 
financeira e nós queremos assegurar-nos de que a todos os estudantes interessados na participação seja dado essa 
oportunidade. Entre em contato com o diretor/administrador da sua escola para que os arranjos possam ser feitos 
para cobrir/complementar o custo. 

Eu entendo que esse evento será fora da escola e que os estudantes estarão sobre a supervisão de funcionário(s) 
designados da escola. Eu dou meu consentimento as condições citadas acima em relação a participação desse evento 
incluindo o método de transporte.  

As Escolas Públicas de Marlborough não medirão esforços para ter certeza da segurança de todos os estudantes na 
viagem.  

Em consideração a minha criança (ou ‘eu’ em caso de estudantes de 18 anos ou mais de idade) tendo permissão para 
participar da viagem, eu concordo que eu mesmo ou a minha criança, isentarei a Cidade de  Marlborough e as Escolas 
Públicas de Marlborough, seus funcionários, agentes e representantes, incluindo voluntários (isenção coletiva), de 
qualquer e todas as reclamações, incluindo negligência, que possa ser afirmado por mim ou a minha criança, ou em 
nome da minha criança, resultando ou relacionando-se com a minha criança (ou ‘meu’ em caso de estudantes de 18 
anos ou mais de idade) na participação da viagem. No caso dessa isenção em meu nome e/ou de minha criança ser 
inválido ou não executório, com isto aceito indenizar e manter o perdão inofensivo de alguma e todas as 
reclamações, inclusive a negligência, que pode ser afirmada por mim ou a minha criança, ou em nome da minha 
criança, resultando ou relacionando-se com a minha criança (ou 'meu' em caso de um estudante 18 anos ou mais de 
idade) na participação na viagem.  

Essa isenção de indenização não aplica para reclamações para não conduta intencional ou negligência grossa; não 
isenta ou indeniza a aplicação do ponto da cobertura de seguro comercial de qualquer reclamação, mas o perdão da 
Indenização vai se aplicar a ponto de qualquer auto-seguro ou franquia aplicável a qualquer reclamação.  

Os estudantes das Escolas Públicas de Marlborough são instruídos a seguirem as regras e condutas direcionados pela 
escola. 
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