
ДЕРЖАВНІ ШКОЛИ НІДГЕМА (NEEDHAM PUBLIC SCHOOLS) 

ФОРМА ДОЗВОЛУ НА ПОЇЗДКИ І ЗАХОДИ, ЯКІ СПОНСОРУЄ ШКОЛА  

Заповніть та поверніть цю форму вчителю вашої дитини 

Ім'я учня (учениці):  ____________________________________ має мій дозвіл на участь у наступній 

поїздці/заході/спортивному сезоні, який спонсорується школою:    

дата ___________________ *. Я розумію, що спосіб транспортування до місця поїздки/заходу і назад буде 

таким: 

Шкільний автобус                Приватне авто               Інше ___________ 

• Я розумію, що ця поїздка/захід/спортивний сезон є добровільними й участь моєї дитини в них не є 

обов'язковою. 

• Я розумію, що державні школи Нідгема вживатимуть усіх розумних запобіжних заходів для 

забезпечення безпеки та добробуту всіх учнів, що беруть участь у заході. 

• Я розумію, що інспектор шкільного округу може скасувати будь-яку поїздку/захід/спортивне 

тренування або змагання до моменту від'їзду з будь-якої причини. Державні школи Нідгема не 

несуть відповідальності за повернення коштів за товари або послуги, не отримані через таке 

скасування, однак будуть докладені розумні зусилля для отримання такого відшкодування. 

• Я проінструктував(-ла) свою дитину, щоб вона завжди поводилася належним чином, щоб заслужити 

довіру батьків і школи, і діяла відповідно до вказівок відповідальних осіб. 

• Я погоджуюся з тим, що мою дитину буде везти [ 

 

 

 

 

(вкажіть усіх можливих водіїв) до місця поїздки/заходу/спортивних тренувань та змагань і (або) 

назад. Я звільняю місто Нідгем, державні школи Нідгема, шкільний комітет та всіх їх співробітників, 

агентів, волонтерів, а також усіх осіб, які надають допомогу у наведеній вище діяльності («Звільнені 

особи») від усіх претензій, прав на позов та причин позову, які могли виникнути у минулому або 

можуть виникнути у майбутньому, прямо чи опосередковано, у зв'язку з травмами або 

пошкодженням майна внаслідок перевезення моєї дитини зазначеною вище особою (особами). 

• В обмін на участь моєї дитини в описаній вище поїздці/заході/спортивному сезоні, та за винятком 

випадків безрозсудного чи навмисного проступку, я висловлюю свою згоду відшкодувати шкоду, 

захищати та оберігати від відповідальності та відмовлятися від претензій до міста Нідгем, державних 

шкіл Нідгему та їх агентів та уповноважених осіб, від будь-яких та всіх претензій щодо медичних 

витрат, втрати послуг, травми людини або пошкодження майна, смерті, втрати консорціуму або інших 

претензій, які можуть виникнути під час поїздки/заходу/спортивних тренувань та (або) змагань, або 

дорогою туди чи назад. 

• Я також даю згоду на невідкладне лікування у лікаря у разі травми або хвороби моєї дитини під 

час її участі в описаній вище поїздці/заході. Я беру на себе повну відповідальність за всі витрати, 

пов'язані з таким невідкладним лікуванням. 

) 



• Якщо застосовно: я дозволяю давати моїй дитині такі ліки (назва та доза): 

які має давати особа, уповноважена шкільною медсестрою. 

• Позначте тут,       якщо ви дозволяєте своїй дитині водити авто самостійно. 

• Позначте тут,     якщо ви або ваша дитина, яка має відповідні водійські права, перевозитимете учнів 

на своєму особистому авто. Якщо ви поставили позначку, дайте відповідь на такі запитання: 

• Я маю чинні водійські права і згоден (згодна) перевозити учнів на згадану вище поїздку/захід, 

використовуючи особисте авто: 

 ___________________________ (Так/ Ні/ Не застосовується) 

• Я дозволяю моїй дитині, _____________________________________________ (вкажіть ім’я),  

яка має відповідні водійські права не менше шести місяців, перевозити інших учнів, 
використовуючи мій особистий транспортний засіб: ___________ (Так/ Ні/ Не застосовується) 

• Моє авто зареєстроване належним чином, щороку проходить техогляд та застраховане на такі 

мінімальні суми: $100 000 на особу/ $300 000 на нещасний випадок для покриття тілесних 

ушкоджень; та $100 000 для покриття шкоди майну: 

  ___________________ (Так / Ні) 

• Місткість мого авто не перевищує чотирнадцяти пасажирів плюс водій:  __________ (Так / Ні) 

• Я безпечно керуватиму своїм авто і вимагатиму використання ременів безпеки всіма пасажирами, 

включаючи використання дитячих утримуючих пристроїв для дітей молодше 8 років, зріст яких не 

перевищує 57 дюймів: 

 ____________ (Так / Ні) 

Я/ми прочитали та зрозуміли цю форму та підписуємо її добровільно, повністю усвідомлюючи її значення. 

Батько (мати)/Опікун (потрібен лише один підпис)             Батько (мати)/Опікун 

Дата:   _________________________________          Дата:  __________________   

* Зверніть увагу, що якщо за відвідування цієї екскурсії/заходу/спортивного сезону стягується плата: 

• Позначте тут, □ якщо ви зацікавлені в отриманні стипендії для участі вашої дитини у цьому 

заході. Я розумію, що ця інформація є конфіденційною. 

• Мій внесок у розмірі $ ______________ (вкажіть суму) додається. Переконайтеся, що чек 
виписано на ім’я Needham Public Schools. 
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