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Dự án:     Địa điểm:     Ngày:    

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA DƯỚI 18 TUỔI MÀ KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI LỚN HỘ TỐNG ĐỀU PHẢI XIN 
CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ KÝ GIẤY CHO PHÉP VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM NÀY.  Trẻ em có người lớn hộ 
tống có thể được cha mẹ, người giám hộ hoặc một người lớn được ủy quyền đăng ký tham gia dự án bằng 

cùng một giấy đăng ký và miễn trách nhiệm dành cho người lớn. 
 

Đây là giấy cam kết giải thoát và miễn trách nhiệm.  Vui lòng đọc kỹ trước khi ký tên.  Tôi là phụ huynh hoặc người 
giám hộ hợp pháp của Người tham gia có tên dưới đây và tôi, người ký tên dưới đây, ký Giấy Cam kết Giải thoát và Miễn 
Trách nhiệm và Chấp nhận Rủi ro này (“Cam kết”) thay mặt cho bản thân tôi, Người tham gia và các đại diện cá nhân, 
thân nhân, người thừa kế, người kế nhiệm, và người được ủy quyền của tôi, và bất kỳ ai khác có thể thực hiện bất kỳ 
khiếu nại nào cho hoặc thay mặt Người tham gia.   
• Tôi sẽ khiến Người tham gia đồng ý và tuân 

thủ các điều khoản trong Cam kết này, và sẽ 
không có hành động nào mà có thể hỗ trợ hoặc 
khiến Người tham gia vô hiệu hóa, từ bỏ, phủ 
nhận, thu hồi hoặc từ chối bất kỳ phần nào của 
Cam kết này. 

• Tôi ký giấy Cam kết này vì lợi ích của SOLVE, các 
tình nguyện viên cá nhân khác, điều phối viên dự 
án, nhà tài trợ, nhà cung cấp, người hỗ trợ, cơ quan 
tiểu bang, và tất cả chủ sở hữu đất tư nhân và công 
cộng mà dự án mô tả ở trên có thể tọa lạc (gọi 
chung là “Các Bên Được Miễn”), bao gồm nhưng 
không giới hạn ở nhân viên, đại lý, đại diện cá nhân, 
thân nhân, người thừa kế, người kế nhiệm và người 
được ủy quyền của Các Bên Được Miễn.    

• Tôi thực hiện Cam kết này để đổi lại lợi ích là Các 
Bên Được Miễn cho Người tham gia cơ hội tham 
gia với tư cách là tình nguyện viên trong dự án 
này. 

• Tôi hiểu rằng Dự án có thể có những hoạt động 
mang tính nguy hiểm hoặc rủi ro, và Dự án có thể 
diễn ra tại một địa điểm hoặc trong những điều kiện 
có thể gây nguy hiểm cho Người tham gia. 

• Người tham gia và tôi hoàn toàn chấp nhận trách 
nhiệm cá nhân đối với tất cả rủi ro phát sinh từ 
hoặc liên quan đến Dự án này. 

• Sự tham gia của Người tham gia trong Dự án này là 
hoàn toàn tự nguyện và cả tôi lẫn Người tham gia 
đã không nhận được cũng như không mong đợi 
nhận được bất kỳ bồi thường nào cho sự tham gia 
của chúng tôi. 

• Người tham gia sẽ đọc, lắng nghe và làm theo tất cả 
hướng dẫn và thủ tục đảm bảo an toàn được 
trình bày cùng với Dự án này và luôn luôn sử dụng 
phán đoán tốt nhất dựa trên khả năng thể lý và tinh 
thần, và sẽ chấm dứt ngay việc tham gia Dự án này 
nếu các hoạt động trở nên quá vất vả, khó khăn 
hoặc nguy hiểm. 

• Tôi đồng ý giải thoát và miễn toàn bộ trách nhiệm 
cho các Bên Được Miễn , và giao ước không kiện 
cáo họ về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, 
tiền, chi phí hoặc phí tổn nào khác liên quan đến tôi 
mà có thể phát sinh hoàn toàn hoặc một phần từ sự 
tham gia của Người tham gia trong Dự án.   

• Tôi đồng ý rằng Cam kết này sẽ hoàn toàn ngăn 
cản tất cả kiện tụng hoặc đòi bồi thường pháp lý 
mà mặt khác tôi có thể thực hiện để chống lại các 
Bên Được Miễn, kể cả khiếu nại do sơ suất, phát 
sinh từ hoặc liên quan đến dự án này. 

• Tôi đã đọc Cam kết này, hiểu đầy đủ các điều khoản 
trong đó, và tôi hiểu rằng tôi đã từ bỏ một số quyền 
pháp lý quan trọng bằng cách ký tên vào đây, và 
tôi đã ký Cam kết này một cách tự do, không có 
bất kỳ sự xúi giục hay đảm bảo nào dưới bất kỳ hình 
thức nào.  Tôi mong muốn Cam kết này trở thành 
một văn bản có hiệu lực miễn hoàn toàn và vô 
điều kiện mọi trách nhiệm pháp lý trong phạm vi 
cao nhất được pháp luật cho phép, và tôi cũng đồng 
ý thêm rằng nếu bất kỳ phần nào của Cam kết này 
bị coi là không hợp lệ, phần còn lại của Cam kết sẽ 
tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. 

• Tôi hiểu rằng một nhiếp ảnh gia có thể sẽ có mặt để 
chụp ảnh các hoạt động của Dự án, và Người tham 
gia có thể được chụp ảnh khi tham gia Dự án.  Tôi 
đồng ý rằng Người tham gia sẽ liên lạc với nhiếp 
ảnh gia nếu họ không muốn được chụp ảnh.   

• Theo đây, tôi trao cho SOLVE quyền không thể thu 
hồi và không hạn chế để sử dụng và xuất bản 
những bức ảnh của Người tham gia hoặc những 
bức ảnh có Người tham gia trong đó.  Theo đây, tôi 
giải thoát Nhiếp ảnh gia, đại diện pháp lý cũng như 
người được ủy quyền của họ, và SOLVE khỏi mọi 
khiếu nại và trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất 
kỳ bức ảnh nào như vậy. 
 
 
 
 
 

Cảm ơn quý vị đã làm tình nguyện viên.Vui lòng viết rõ ràng.(SOLVE không bao giờ bán hoặc giao dịch 
thông tin của quý vị) 

Tên thân chủ                                 

Tên của Phụ 
huynh/Người Giám hộ                                 

Giấy cho phép Trẻ em Làm Tình nguyện viên và Cam kết 
Miễn Trách nhiệm của Dự án SOLVE 
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Quan hệ với người tham 
gia            Điện thoại    -    -            

Địa chỉ                                 

Thành phố                     Tiểu 
bang 

  Mã 
ZIP 

     

Tên Người tham gia    

 (Chữ ký của Phụ huynh hoặc Người giám hộ) (Ngày) 
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