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Giấy Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý và Cho Phép Chụp Ảnh dành cho 
Người Lớn Đi Kèm trong Chuyến Dã Ngoại Giáo Dục 

 
 

 
Người ký tên dưới đây, với tư cách đại diện cho bản thân cũng như tài sản của họ, bây giờ từ bỏ 
quyền đòi bồi hoàn (nếu có) và đồng ý cho Mountains to Sound Greenway Trust (Quỹ Bảo Vệ Con 
Đường Xanh từ Núi đến Vịnh) cũng như các giới chức, viên chức, nhân viên, đại diện và đối tác 
được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với người ký tên mà có thể phát sinh từ bất kỳ và tất cả các 
chấn thương và thiệt hại tài sản. Tôi cũng đồng ý và sẽ nỗ lực miễn trừ, bảo đảm và bênh vực cho 
Mountains to Sound Greenway Trust cùng các đối tác và đại diện không phải chịu trách nhiệm pháp 
lý hay tài chính trước bất kỳ và tất cả các yêu sách, yêu cầu đòi bồi thường, vụ kiện, trách nhiệm 
pháp lý, các chi phí gồm cả chi phí luật sư và các lệ phí chuyên nghiệp khác liên quan đến các chấn 
thương, gồm cả tử vong, thương tích và/hoặc thiệt hại tài sản mà có thể phát sinh từ hoặc do các 
hoạt động và sự tham gia của người ký tên dưới đây vào chuyến dã ngoại nêu trên hay các hoạt 
động khác.  Ngoài ra, người ký tên dưới đây còn xác nhận và đồng ý rằng Mountains to Sound 
Greenway Trust cùng các đối tác và đại diện sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài sản của 
người ký tên, và người ký tên sẽ không yêu cầu Mountains to Sound Greenway Trust cùng các đối 
tác và đại diện chịu trách nhiệm pháp lý nếu các tài sản như vậy bị thất lạc hay thiệt hại.  Người ký 
tên dưới đây cho phép chụp/quay hình của mình trong chuyến đi và các hoạt động khác, và cho phép 
Mountains to Sound Greenway Trust và các đối tác sử dụng các hình ảnh/thước phim đó miễn phí. 
 
 
Chữ Ký của Người Tham Gia 
 
____________________________________________________________ Ngày ______________ 
 
 
 
Tên, Họ (bắt buộc)  

Địa Chỉ (bắt buộc)  

Email  

Số Điện Thoại  Có phải quý vị 
là cựu chiến 
binh không? 

Có             Không 

Trường Học  

Thông Tin Cập 
Nhật về Greenway 

bản tin email gửi hàng tháng  bản tin giấy gửi 2 lần/năm 

Người Liên Lạc 
Trong Trường Hợp 
Khẩn Cấp (tên, số điện 
thoại, quan hệ) 

 

 


