
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA VIAGEM 
 

MARLBOROUGH PUBLIC SCHOOLS  
P 

Dou meu consentimento de participação para a minha criança __________________________ 

Equipe Canário (Team Canary): segunda-feira, 5 de novembro de 2018 

Equipe Fogo (Team Fire): quarta-feira, 7 de novembro de 2018  

Equipe Ouro (Team Gold): sexta-feira, 16 de novembro de 2018 

Visita da 8ª série para conhecer a Escola Marlboro High  

As equipes da 8ª série estarão visitando a Escola Marlboro High para conhecer a escola. Uma 

equipe por dia ira visitar a escola por aproximadamente duas horas: 8: 30-10:30 da manhã. Os 

alunos vão andar de e para Marlborough High School. 

 

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

______________________________________________________________________________ 

Nós entendemos que para algumas famílias o custo desta atividade, se aplicável, pode apresentar uma dificuldade 

financeira e queremos garantir que todos os alunos interessados em participar sejam dados essa oportunidade. 

Entre em contato com o diretor/administrador do edifício apropriado para que um acordo seja feito para cobrir o 

custo ou suplementar. 

Eu entendo que esse evento será em um local fora da escola e que os estudantes estarão sobre a supervisão de 

funcionário(s) designados da escola. Eu dou meu consentimento as condições ditas acima em relação a participação 

desse evento incluindo o método de transporte. 

As Escolas Públicas de Marlborough irão se esforçar para manter a segurança de todos os estudantes no passeio. 

Em consideração a minha criança (ou ‘eu’ em caso se o estudante tiver 18 anos ou mais) tendo permissão para 

participar do passeio, eu concordo em meu nome e de minha criança, liberar a Cidade de  Marlborough e as Escolas 

Públicas de Marlborough, seus funcionários, agentes e representantes, incluindo voluntários (liberar coletivamente), 

de qualquer e todas as alegações, 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 com 

18 anos ou mais) na participação do passeio. No caso dessa liberação em meu nome e/ou de minha criança ser 

inválido ou não executado, com isto aceito indenizar e manter o liberação 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 com 18 anos ou 

mais) na participação do passeio. 

Essa liberação de indenização não se aplica para alegar por conduta intencional ou negligência grosseira; não libera 

ou indeniza a aplicação da extensão da cobertura do seguro comercial de qualquer reclamação, mas a liberação de 

indenização se aplicará a extensão de qualquer auto-seguro ou franquia aplicável a qualquer alegação. 

Os estudantes das Escolas Públicas de Marlborough são instruídos a seguir as regras de condutas direcionados pela 

escola. 


