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 إلعفاء من المسؤولیةاإلقرار بالمخاطرة و ا

 كامب جوي في حال كان لدیكم أي أسئلة.االستمارة بعنایة و االتصال بذه یرجى قراءة ھالتعلیمات:

 أتفھم أن إكمال و التوقیع على ھذه االستمارة ھو مطلوب لمشاركة طفلي في برامج كامب جوي. 

و مؤسسة جوي)  (القیام باألعمل بصفة كامب LLC، أتفھم أن مشاركتي في البرامج المقدمة من قبل مركز جوي التعلیمي في الھواء الطلق
مركز جوي التعلیمي في الھواء الطلق ھي مبنیة على فلسفة "التحدي من خالل االختیار". أقر بأن البرنامج مصمم لیستخدم تقنیات تعلیمیة 

 ، و أختار أن أشارك بالرغم من المخاطر.مشاركتي ھي طوعیة بالكاملمثیرة لالھتمام و تجریبیة، و لكن 

حت ت لسكة الحدیدیة(مثال: ا الحي المساعي التجریبیة في الھواء الطلق التي انضممت الیھا مثل إعادة تمثیل التاریخ: أدرك أن األنشطة
األرض)، المشي في الجبال، ركوب الدراجة في الجبال، الرمایة بالقوس، و السباحة و غیرھا من األنشطة في كامب جوي تنطوي على 

ت التحدي و التي تتضمن العوامید و الحبال و المنصات التي یتنقل علیھا المشاركون مع و بدون المخاطر. لدى كامب جوي عدد من دورا



	

مساندة من قبل الكادر و المشاركین اآلخرین، إن مستوى الجھد المطلوب للقیام بالنشاطات یشبھ الجھد المبذول في یوم من العمل المعتدل 
 أخرى، و تتفاوت األنشطة في ارتفاعھا و صعوبتھا.مة دعم أو أنظلمجھد، و یمكن استخدام مثبت او ا

 تنطوي على دورة الحبال العالیة و نشاطات أخرى من قبل كامب جوي تعلیم من خالل التجربة و من ضمنھ: أتفھم و أقر بأن الالمخاطر
تمد ف أعمتلكات، قد أكون في مواقضرر بالم أو موت أو كسر في العظام أو حروقاتمخاطر قد تؤدي إلى اإلصابة أو التعثر أو الوقوع أو 

الجسدیة. إن المخاطر الموصوفة و مخاطر أخرى ھي جزء متضمن في أنشطة جوي و من دونھا تخسر األنشطة  للعافیةفیھا على اآلخرین 
 سمتھا و قیمتھا الرئیسیة.

لظھر و األخیرة، و مشاكل االطبیة القلب و ضغط الدم، العملیات  أوضاعتوصي كامب جوي باستشارة طبیب فیما یتعلق باألمور التالیة: 
الرقبة قبل المشاركة في أنشطة دورة التحدي. ال یسمح للنساء الحوامل بالمشاركة بالكامل في أنشطة دورة التحدي. و حسب توصیات 

 لیبرة للمشاركة في أنشطة دورة التحدي. 300المصنع ال یجب أن یتجاوز وزن المشاركین 

یمي في مؤسسة مركز جوي التعل لألبد أعفيأنا، عن نفسي و عن ورثتي و الممثلین الشخصیین و المكلفین كل منھم  إعفاء من المسؤولیة:
ضباطھا  و متطوعیھا ، و كل من أعضائھا و مدرائھا و موظفیھا و، و مؤسسة مركز جوي التعلیمي في الھواء الطلقLLCالھواء الطلق، 

 امكلفیھ و خاص بنا) و ممثلیھا و أخالفھاسبیھا (و من ضمنھا الجمعیة الفلكیة لمقاطعة كاونتي فیما یتعلق بمركز المراقبة الو منت أسالفھا و 
زامات أیاً كان نوعھا أو و مسبباتھا و المطالبات و التكالیف و التعویضات و الطلبات و الرسوم و االلت إجراء و كافة اإلجراءات من أي
بشكل مباشر أو غیر مباشرعن المشاركة في أنشطة برنامج كامب جوي،  اء كانت معروفة أو غیر معروفة ناشئةوفھا، سأو أوصا طبیعتھا

 و من ضمنھا دون حصر أي إصابة جسدیة أو نفسیة و خسارة للحیاة أو للمكلیة الخاصة قد تحصل نتیجة للمشاركة في ھذا البرنامج.

سؤولیتي لشخص القاصر الذي ھو من مي أو للفلطائع أثناء برامج كامب جوي، أوافق لنفسي و أتفھم أن التصویر یحصل بشكل ش التصویر:
أو الوكالة عبر الوسائط المطبوعة أو عبر عن البرنامج  ي و من ضمنھا اإلعالمستخدام العام من قبل كامب جوالر لالقانونیة أن یصوَّ 

  لرفض التصریح بالتصویر مربعقم باختیار ھذا ال □االنترنت. 

أعطي اإلذن للفریق الطبي المختار من قبل المنظمة الزائرة لترتیب التنقالت الالزمة ذات الصلة لھذا المشارك و للمنظمة  التصریح بالعالج:
 اإلدخال إلى المستشفى للمشارك المذكور اسمھ أدناه. ذلك یشملالزائرة أو كامب جوي لتأمین و تقدیم العالج، و 

. لدى المشارك عفاء من المسؤولیةلقد قرأت و أتفھم و أوافق على األحكام و الشروط المصرح بھا في استمارة المخاطر و اإل قیع:التو
 المسمى أدناه اإلذن بالمشاركة في أنشطة البرنامج، باستثناء ما تم التصریح عنھ.

رة سنة واحدة من البرامج في جوي و أقر بالتزامي بإعالم كامب جوي ھذه سوف یبقى صالحاً لفت عفاءأتفھم أن توقیعي على استمارة اإل
على قدرة الطفل أو المشارك على المشاركة في األنشطة بأي طریقة، أصادق في صحة الطفل أو المشارك قد تؤثر مسبقاً عن أي تغییرات 

	على أن المعلومات التي أعطیتھا أو أعطاھا طفلي ھي كاملة و صحیحة.
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