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Проект    Місце проведення проекту   Дата:    

Усі учасники, яким ще не виповнилося 18 років і яких не супроводжують дорослі, мають надати цей бланк, 
заповнений одним із батьків або опікуном.   Неповнолітні, яких супроводжують батьки, опікуни або 

уповноважені дорослі, можуть бути зазначені у бланку звільнення від відповідальності відповідної дорослої 
особи. 

 

Цей документ є відмовою від претензій та звільненням від відповідальності.  Уважно прочитайте його, перш ніж 
підписувати.  Я є одним із батьків чи опекуном зазначенного нижче Учасника, і я, нижчепідписаний(-а) укладаю цю 
Угоду про звільнення від відповідальності та прийняття на себе ризиків (надалі – «Угода») від свого імені, від імені 
Учасника, особистих представників, родичів, спадкоємців, правонаступників та наступників, а також усіх інших, хто 
може пред'явити будь-яку вимогу за Учасника чи від його імені.   
• Я простежу за тим, щоб Учасник погодився і 

дотримувався умов Угоди, а також не вживав 
жодних дій, внаслідок яких або у зв'язку з 
якими Учасник зробив би цю угоду 
недійсною, або відмовився, відкинув, 
відкликав її або відмовився від будь-якої з її 
частин. 

• Я укладаю цю Угоду на користь організації 
SOLVE, інших волонтерів, координаторів проекту, 
спонсорів, постачальників, прихильників та всіх 
приватних та державних землевласників, на чиїй 
власності може проходити проект, описаний 
вище (сумісно іменовані – «Звільнені сторони»), 
включаючи, закрема, співробітників, агентів, 
особистих представників, родичів, спадкоємців, 
правонаступників та наступників Звільнених 
сторін.    

• Я укладаю цю Угоду з огляду на те, що Звільнені 
сторони дають Учаснику змогу  працювати 
волонтером у цьому проекті.  

• Я розумію, що проект може передбачати 
небезпечні або ризиковані дії та що він може 
відбуватися в такому місці або в таких умовах, які 
можуть бути небезпечними для Учасника. 

•  Учасник і я беремо на себе повну особисту 
відповідальність за всі ризики, що виникають у 
зв'язку з цим проектом або через нього. 

•  участь Учасника у цьому Проекті є повністю 
добровільною,  ні мені, ні учаснику не було 
надано жодної винагороди за участь і ні я, ні 
Учасник не чекаємо жодної винагороди за участь 
у ньому. 

• Учасник погоджується прочитати, вислухати й 
дотримуватися всіх інструкцій та процедур 
безпеки, наданих у зв'язку з цим проектом, і 
завжди приймати розсудливі рішення, виходячи з 
фізичних та розумових здібностей, та негайно 
припинити участь у цьому проекті, якщо 
діяльність стане надто напруженою, важкою чи 
небезпечною.  

• Я погоджуюсь зняти будь-яку відповідальність зі 
Звільнених сторін, звільнити їх від 
відповідальності та погоджуюсь не подавати на 
них до суду у зв'язку з будь-якими 
зобов'язаннями, претензіями, сумами, витратами 
чи іншими моїми розходами, які можуть бути 
повністю або частково викликані участю 
Учасника в проекті.   

• Я погоджуюсь з тим, що ця Угода діє як повна 
заборона на всі позови або претензії, які у мене 
була б можливість пред'явити Звільненим 
сторонам в іншому випадку, включаючи претензії 
у зв'язку з недбалістю, що виникають із цього 
проекту або пов'язані з ним. 

• Я прочитав(-ла) цю Угоду, повністю розумію її 
умови, і розумію, що я відмовився (-лася) від 
істотних прав, підписавши її, і я підписав(-ла) її 
добровільно і без будь-яких спонукальних 
причин чи гарантій.  Мій намір полягає в тому, 
щоб ця Угода була повним та беззастережним 
звільненням від будь-якої відповідальності в 
максимально допустимому законом ступені; я 
також погоджуюсь з тим, що якщо будь-яка 
частина цієї Угоди буде визнана недійсною, 
решта Угоди буде продовжувати діяти повною 
мірою. 

• Я розумію, що під час виконання проекту 
фотограф може вести фотозйомку, і що, поки 
Учасник буде брати участь у проекті, його 
можуть фотографувати.   Я підтверджую, що 
Учасник зв'яжеться із фотографом, якщо він не 
захоче, щоб його фотографували.   

• Цим я надаю організації SOLVE безвідкличне та 
необмежене право використовувати та 
публікувати фотографії Учасника або фотографії,  
на яких може бути зображення Учасника.  Цим я 
звільняю Фотографа та його законних 
представників і правонаступників та організацію 
SOLVE від усіх претензій та відповідальності, 
пов'язаних із будь-якими такими фотографіями. 
 
 
 

Бланк організації SOLVE для дозволу на волонтерство  та 
звільнення від відповідальності 

 

http://www.solveoregon.org/
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Дякуємо за волонтерство.Заповнюйте друкованими літерами розбірливо.(Організація SOLVE ніколи не 
продає вашу інформацію та не торгує нею) 

Повне ім'я учасника                                 
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Споріднений зв'язок з 
учасником 

           Телефон    -    -            
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Місто                     Штат   Поштовий 
індекс 
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