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Formulário de Isenção de Responsabilidade ~ 2021-2022 

 

 

 
 

Eu, o abaixo assinado ___________________________ de________________________, meu filho ou tutelado, 
                                    Pai, responsável, etc.                          Nome do aluno (prenome e sobrenome) 
um menor de idade, por meio deste, consinto com a participação de meu filho em programas esportivos ou recreativos 
voluntários, excursões ou atividades patrocinadas da cidade ou escola pública de Plymouth. 

 
Eu também concordo em liberar permanentemente a Cidade ou Escola Pública de Plymouth, o Comitê Escolar, e todos os 
seus funcionários, agentes, membros do conselho, voluntários e todos e quaisquer indivíduos e organizações que auxiliem ou 
participem de programas voluntários de atletismo ou recreação, excursões ou atividades patrocinadas pela cidade ou escolas 
públicas (“os Isentos”) de todas e quaisquer reivindicações, direitos de ação e causas de ação que possam ter surgido no 
passado, ou possam surgir no futuro, direta ou indiretamente, de danos pessoais para o meu filho ou danos materiais 
resultantes da participação do meu filho em programas voluntários de atletismo ou recreação, excursões na cidade ou Escola 
Pública de Plymouth  ou atividades patrocinadas pela escola. 

 
Prometo, também, indenizar, defender e eximir os Isentos contra toda e qualquer reivindicação legal e processo de qualquer 
descrição que possa ter sido declarada no passado, ou que possa ser declarada no futuro, direta ou indiretamente, resultante 
de danos pessoais. para o meu filho ou danos materiais resultantes da participação do meu filho em programas voluntários de 
atletismo ou recreação, excursões da Cidade ou Escola Pública de Plymouth ou atividades patrocinadas pela escola. 

 
Além disso, afirmo que li este Termo de Consentimento e Liberação e que entendo o conteúdo deste Formulário. Entendo 
que a participação de meu filho nesses programas é voluntária e que meu filho e eu somos livres para optar por não participar 
de tais programas. Ao assinar este formulário, afirmo que decidi permitir que meu filho participe dos programas esportivos 
ou de recreação da cidade ou Escola Pública, excursões ou atividades patrocinadas pela escola com total conhecimento de 
que os Isentos não serão responsabilizados por danos pessoais e danos à propriedade que eu ou meu filho soframos em 
programas esportivos ou recreativos voluntários da cidade ou Escola Pública, em excursões ou atividades patrocinadas pela 
escola. 

 
Assinatura do pai ou responsável: ___________________________________________ 

 
Nome em letra de forma do pai ou responsável: ___________________________________________ 

(Letra de forma) 
Pai ou responsável de ___________________________________________ 

(Letra de forma) 
Série: ___________ Escola: ______________________________ 

Data: _______________________________ 

Como resultado de uma revisão recente de seguro de distrito escolar, nossa seguradora recomendou que todos 
os participantes em atividades escolares financiadas que ocorrem fora da sala de aula regular apresentem 
uma renúncia assinada. Os alunos não poderão participar de tais atividades se um Formulário de isenção de 
responsabilidade assinado não for apresentado. 
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