
الخطر وتحمل المسؤولیة من اإلعفاء

: مرفأ الحصاد عام . DROPINSPORTS من العمر، وسوف اشارك في ھذا الحدث / النشاط الذي یقدمھ 18) أنا الموقع أدناه، بالغ فوق سن 1
وأنا انفذ ھذا اإلعفاء من المسؤولیة وتحمل الخطر كشرط ل، وفي االعتبار ل، المشاركة من قبل نفسي  و من المشاركین األخرین في الخدمات 

 قد یعرضني لمخاطر متنوعة ناجمة عن األنشطة التي DropInSports.ca. وأنا أفھم أن المشاركة  بخدمات DROPINSPORTSالتي تقدمھا 
تشكل جزءا من الخدمات. وتشمل ھذه المخاطر، ولكن ال تقتصر على: إتالف أو تدمیر الممتلكات الشخصیة الخاصة بي أو الممتلكات الشخصیة 

لآلخرین، إصابة أو وفاة لنفسي أو المشاركین اآلخرین.
) بالتوقیع أدناه، أنا ھنا:2

، وأن ھذه المشاركة قد تكون خطرة، وأتحمل جمیع المخاطر (سواء DROPINSPORTSأ- أقر بأنني أفھم تماما مخاطر المشاركة في خدمات 
، سواء كان سببھا االھمال DROPINSPORTSظاھرة كانت أو غیر ظاھرة) الناشئة عن أو المرتبطة بأي إشتراك من المشتركین في خدمات 

 أو وكالئھم (منظمون DROPINSPORTS وأي من تنظیم وتخطیط ورعایة وحكم، ومراقبة أو المساعدة مع خدمات DROPINSPORTSمن 
DROPINSPORTS.المشاركین اآلخرین، أو غیر ذلك ،(

 وكل منھم من أي تكالیف ومسؤولیة عن إصابات أو أضرار أو وفاة ناشئة عن أو لھا أي DROPINSPORTSب- أئمن وادافع وأبرء منظمي 
 بما في ذلك على سبیل المثال، وال تحتصر، أي مشارك أو تواجد DROPINSPORTSصلة مباشرة أو غیر مباشرة، بالمشاركة في خدمات 

 ،و أي فعل أو إھمال من جانب أحد المشاركین، وأي خرق ألي اتفاق أو DROPINSPORTSطرف ثالث في الحدث الذي توفره خدمات 
، و غیرھم من المشاركین أو غیر ذلك.DROPINSPORTSالضمان الوارد فیھ، سواء ناجم أم ال عن إھمال من أي من منظمي 

) أفھم أن في ھذا الحدث و في األنشطة، یجوز تصویر المشاركین. لقد نصح المشاركون فیھا وأنھم قد وافقوا على اخذ الصور، فیدیو أو شبھ 3
.DROPINSPORTSفیلم الستخدامھا ألي غرض من األغراض المشروعة التي كتبھا منظمي 

) أنا ھنا موافق، وحصلت على الموافقة المطلوبة من المشاركین اآلخرین، لتلقي العالج الطبي كما یجب في حالة اإلصابة أو الحوادث و / أو 4
المرض خالل ھذا الحدث/المباراة.

) أفھم وأوافق على أن ھذا اإلعفاء من المسؤولیة وتحمل الخطر یخضع ویفسر وفقا لقوانین مقاطعة أونتاریو، والذي یراد لھ أن یكون شائعاً 5
واسعاً وشامالً على النحو المسموح بھ بموجب ھذه القوانین. إذا ثبت أن أي جزء منھ ملغى، أنا أوافق أن الشروط المتبقیة یجب أن تظل بكامل 

القوة القانونیة والتأثیر.
6) SPORTSMANSHIP AND FAIR PLAY AGREEMENT اتفاق الروح الریاضیة واللعب النظیف: لقد قرأت وفھمت وسوف تلتزم - 

بقواعد ریاضتي كما حددھا قطرة في الریاضة.

لقد قرأت وفھمت ھذا االتفاق قبل التوقیع علیھ. وأنا أدرك أن من خالل التوقیع أدناه،
، ومدیریھا DROPINSPORTSاتنازل عن بعض الحقوق القانونیة التي أنا أو أي ورثة، اقرباء، منفذین وإداریین ومتنازلین قد نحملھ ضد 

ومسؤولیھا وموظفیھا والوكالء والممثلین.

المشترك المسؤول: _____________________________________________ [إطبع اإلسم]

  التوقیع  __________________________________________________________
البرید اإللكتروني _________________________________

الشخص الذي یمكن االتصال بھ في حاالت الطوارئ ___________________________________ 

 الذین سوف أكون مسؤوال عنھم ولمن وقعت نیابة عنھم:19  المشاركین اآلخرین دون سن ال 
العمر: اسم العائلة: ) االسم األول:1
العمر: اسم العائلة:) االسم األول:2
العمر: اسم العائلة: ) االسم األول:3
العمر: اسم العائلة:) االسم األول:4
العمر: اسم العائلة: ) االسم األول:5


