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Give Kids The World Release
 Give Kids The World Village يتم استكمالها من قبل، أو نيابة عن، أي فرد يزور 

( 3من  1)

اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية

،Give Kids World Worldتقدم . Inc وهي مؤسسة ، "( غير ربحية في فلوريداGKTW أُمنية"( إلى ____ )اسم طفل لديه  )
والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم

"

 :

 المشاركون اآلخرون )یشار إلیھم مجتمعین بلفظ "المشاركون في أُمنیة  ولك ل فرد  على حدة  "المشارك في األ ُمنیة"(، الفرصة لتحقیق أُمنیة. یقصد بـ  األ ُمنیة " : زیارة 
GKTW   ،في وسط فلوریدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى حدیقة المالھي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفیھ  في GKTW Village  إلى

Village، كما أن المشاركون في األ ُمنیة قد یمكنھم الحصول على زیارات متابعة إضافیة، حسبما یلزم، والتي یشار إلیھا بلفظ "زیارات المتابعة"، ویشار إلى  األ ُمنیة 
وزیارات المتابعة مجتمعین بلفظ " زیارات األ ُمنیة  والمتابعة".  و یمكن للمشارك في األ ُمنیة تحدید بعض األطفال القُصر  في ھذا اإلخالء العام بحیث  یكون ذلك المشارك 

في األ ُمنیة ھو ولي األمر أو الوصي القانوني أو لدیھ سلطة أخرى لتنفیذ ھذا اإلخالء  العام نیابة عن األطفال القُصر الذین تم تحدیدھم  وإلزامھم ألغراض المشاركة في 
األطفال   زیارات األ ُمنیة  والمتابعة، ویشار إلى ھؤالء األطفال التابعین للمشاركین في األ ُمنیة في ھذا اإلخالء  العام باسم "

القُصر المحددین ."  و فیما یتعلق بمنح GKTW لطفل لدیھ أُمنیة  والمشاركون في األ ُمنیة الفرصة للمشاركین في األ ُمنیة لكي یشاركوا في زیارات األ ُمنیة   والمتابعة 
والسماح باإلضافة إلى ذلك للمشاركین في األ ُمنیة بالدخول إلى األنشطة أو الزیارة والمشاركة في أنشطة ضمن حدیقة واحدة أو أكثر، أو المنشآت  التي تملكھا أو تدیرھا أو 

تشغلھا  GKTW )"منشآت  GKTW"( أو غیرھا من الممتلكات، أو الحدائق، أو المنشآت المملوكة ألطراف ثالثة )" منشآت الطرف  الثالث"( )یشارك إلى منشآت  
GKTW ومنشآت الطرف الثالث بلفظ "المنشآت "(، واعتراًفا بالمخاطر المحتملة التي قد یتعرض لھا كل منھم طواعیة أو  یخضعون للمشاركة في أي من األنشطة المتعلقة 

بتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو غیر ذلك في المنشآت، والتي قد تشمل على سبیل المثال ال الحصر،  المشاركة في نشاط بد ني شاق وغیر شاق، والتعرض للمواد 
الخطرة، والعناصر الخطرة، والمواد المثیرة للحساسیة وغیرھا من المواد التي قد تكون ضارة أو  خطیرة، والتعرض للحیوانات البریة واآللیفة  على حد سواء، والمشاركة في 

أي نشاط آخر قد یكون مكمًال أو عارًضا لتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو  الدخول أو زیارة المنشآت، وعلیھ فإنني أنا/نحن، الموقع أدناه، نیابة عن نفسي وطفلي 
،  أوافق على ما یلي  القاصر )حسب االقتضاء وحسب ما یشار إلیھ أطفال قُصر ُمحددین(

دین أد ناه، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،   1. یقوم كل مشارك في األ ُمنیة، عن علم، وحریة وطواعیة، ب نفسھ و/أو نیابة عن أطفال قُصر ُمحدَّ

، ولكل من ورثتهم وممثليهم الشخصين ومن يحل محلهم، باإلخالء التام، والتنازل عن جميع المطالبات والمطالب وأسباب الدعوى  أُمنيةطفل لديه 
والمتابعة، سواء أكان ذلك  منيةزيارات الُ بتحقيق علق ، والدعاوى من أي نوع أو طبيعة، والتي تنشأ نتيجة لمشاركتنا في أي أنشطة تت واإلبراء منها

وأي   GKTWيتعلق باالنتقال أو السفر في حد ذاته إلى أو من أي منشأة، والتي من خاللها قد تنجم عنها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر ضد 
موظفيها كليًا أو جزئيًا، وكذلك جميع الشركات والشركات   أو مديريها أو أعضائها أو مسؤوليها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو  GKTWمن شركاء 

والمتابعة أو المشاركة فيها أو   منية، باإلضافة إلى جميع المتطوعين والفراد اآلخرين المشاركين في زيارات الُ GKTWذات الصلة والمنتسبة لـ 
المثال ال الحصر أي مما ذكر أعاله أو ما ينشأ عن اإلهمال )بسيط أو جسيم(  "( بما في ذلك على سبيل  الطراف المعفاة  المرتبطة بها )المشار إليه بلفظ 

أنفسهم و/أو نيابة عن الطفال القصر المحددين لدينا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  ب ،  منيةيقر المشاركون في الُ و  من قبل الطراف المعفاة.
ومتابعة إضافية.  أُمنية الولية وأي زيارات  منيةسيظل ساريًا وقابالً للتنفيذ للُ   اإلخالءبأن هذا  أُمنيةطفل لديه 

، المسؤولية  أُمنيةو/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  ،بأنفسهم، منيةيتحمل المشاركون في الُ .2
أي وجميع مخاطر المرض أو اإلصابة أو الذى الذي يحل بنفسه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة واإلصابة، أو أي  عن  دراية كاملة  ب 

بتحقيقتلحق بفقدان أو إتالف الممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه المخاطر مالزمة أو عرضية للنشطة المتعلقة حادث آخر، والضرار التي 
أفهم وأقر بأن المشاركة في بعض  و إلى أو يتواجدون في أو حول المنشآت.  ينتقلونممن  منيةوالمتابعة أم ال، أو المشاركون في الُ  منية زيارات الُ 

والمتابعة، بما في ذلك استخدام معدات التمارين الموجودة في المبنى، تنطوي على خطر اإلصابة الخطيرة،   منيةتحقيق زيارات الُ النشطة المتعلقة ب 
أو نيابة الطفال القصر المحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر /و  بأنفسهم،  منيةيقر المشاركون في الُ و   بما في ذلك العجز الدائم والموت.

والمتابعة، وأن كل طفل قاصر تم تحديده لديه تصريح كاف   منية ، بأنهم بصحة جيدة لالضطالع بأي نشاط يتعلق بالوفاء بزيارات الُ أُمنيةطفل لديه 
من طبيب متخصص للقيام بهذا النشاط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممارسة الرياضة. 

أو نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /و بأنفسهم ،منية يخلي ويعفي المشاركون في الُ .3
به بموجب  ، وكذلك ورثتهم، وممثليهم القانونيين، أو ممثلهم الشخصي، أو من يحل محلهم، من تاريخ هذه االتفاقية، وإلى البد، إلى الحد المسموح  أُمنية

، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن االنتقال إلى أو من المنشآت  منيةالقانون، من المسؤولية تجاه الطراف المعفاة من أي ضرر أو وفاة للمشاركين في الُ 
كن في أي من المنشآت  والمتابعة سواء كانت أو لم ت  منيةأو التواجد في أو حول المنشآت، والمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

أو إذا كانت هذه اإلصابة ناتجة عن اإلهمال )البسيط أو الجسيم( لي من الطراف المعفاة أو من خاللها أو تقاعس الطراف المعفاة. 

أُمنيةطفل لديه 

 االسم الول 

 االسم الخير
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والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم
اآلخرون بلفظ) المشاركون مجتمعين إليهم حدة  أُمنيةفي"المشاركون يشار على فرد  يقصد بـ   .أُمنية"(، الفرصة لتحقيق منيةالمشارك في الُ "ولك ل

 GKTW  ،في  حديقة المالهي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفيهفي وسط فلوريدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى  GKTW Villageزيارة إلى   ": منية الأ "
Village ُويشار إلى  زيارات المتابعةقد يمكنهم الحصول على زيارات متابعة إضافية، حسبما يلزم، والتي يشار إليها بلفظ " منية، كما أن المشاركون في ال ،"

في هذا اإلخالء العام بحيث   الطفال القُصر تحديد بعض  منيةيمكن للمشارك في الُ و   ".والمتابعة منية زيارات الأ "  وزيارات المتابعة مجتمعين بلفظ منيةالُ 
العام نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم   اإلخالء هو ولي المر أو الوصي القانوني أو لديه سلطة أخرى لتنفيذ هذا  منيةذلك المشارك في الُ  يكون

الطفال  العام باسم " اإلخالء  في هذا منيةوالمتابعة، ويشار إلى هؤالء الطفال التابعين للمشاركين في الُ  منية وإلزامهم لغراض المشاركة في زيارات الُ 
  منية لكي يشاركوا في زيارات الُ  منيةالفرصة للمشاركين في الُ  منيةوالمشاركون في الُ  أُمنية لطفل لديه  GKTWفيما يتعلق بمنح و  ." المحددين  القأصر

بالدخول إلى النشطة أو الزيارة والمشاركة في أنشطة ضمن حديقة واحدة أو أكثر، أو المنشآت   منيةوالمتابعة والسماح باإلضافة إلى ذلك للمشاركين في الُ 
الطرف   منشآت"( أو غيرها من الممتلكات، أو الحدائق، أو المنشآت المملوكة لطراف ثالثة )" GKTW منشآت )" GKTWالتي تملكها أو تديرها أو تشغلها  

الطرف الثالث بلفظ "المنشآت "(، واعترافًا بالمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها كل منهم طواعية أو   آتمنشو GKTW  منشآتالثالث"( )يشارك إلى 
والمتابعة أو غير ذلك في المنشآت، والتي قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر،    منيةيخضعون للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

ي شاق وغير شاق، والتعرض للمواد الخطرة، والعناصر الخطرة، والمواد المثيرة للحساسية وغيرها من المواد التي قد تكون ضارة أو  المشاركة في نشاط بدن 
أو  والمتابعة   منيةعلى حد سواء، والمشاركة في أي نشاط آخر قد يكون مكمالً أو عارًضا لتحقيق زيارات الُ  واآلليفة خطيرة، والتعرض للحيوانات البرية 

نحن، الموقع أدناه، نيابة عن نفسي وطفلي القاصر )حسب االقتضاء وحسب ما يشار إليه أطفال قُصر ُمحددين(،  /الدخول أو زيارة المنشآت، وعليه فإنني أنا
 أوافق على ما يلي: 

اه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  أطفال قُصر ُمحدَّدين أدن نيابة عن نفسه و/أو ب ، وحرية وطواعية، علم، عن منيةيقوم كل مشارك في الُ .1
، ولكل من ورثتهم وممثليهم الشخصين ومن يحل محلهم، باإلخالء التام، والتنازل عن جميع المطالبات والمطالب وأسباب الدعوى  أُمنيةطفل لديه 

والمتابعة، سواء أكان ذلك  منيةزيارات الُ بتحقيق علق ، والدعاوى من أي نوع أو طبيعة، والتي تنشأ نتيجة لمشاركتنا في أي أنشطة تت واإلبراء منها
وأي   GKTWيتعلق باالنتقال أو السفر في حد ذاته إلى أو من أي منشأة، والتي من خاللها قد تنجم عنها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر ضد 

موظفيها كليًا أو جزئيًا، وكذلك جميع الشركات والشركات   أو مديريها أو أعضائها أو مسؤوليها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو  GKTWمن شركاء 
والمتابعة أو المشاركة فيها أو   منية، باإلضافة إلى جميع المتطوعين والفراد اآلخرين المشاركين في زيارات الُ GKTWذات الصلة والمنتسبة لـ 

المثال ال الحصر أي مما ذكر أعاله أو ما ينشأ عن اإلهمال )بسيط أو جسيم(  "( بما في ذلك على سبيل  الطراف المعفاة  المرتبطة بها )المشار إليه بلفظ 
أنفسهم و/أو نيابة عن الطفال القصر المحددين لدينا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  ب ،  منيةيقر المشاركون في الُ و  من قبل الطراف المعفاة.

 ومتابعة إضافية.  أُمنية الولية وأي زيارات  منيةسيظل ساريًا وقابالً للتنفيذ للُ   اإلخالءبأن هذا  أُمنيةطفل لديه 

، المسؤولية  أُمنيةو/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  ،بأنفسهم، منيةيتحمل المشاركون في الُ .2
أي وجميع مخاطر المرض أو اإلصابة أو الذى الذي يحل بنفسه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة واإلصابة، أو أي  عن  دراية كاملة  ب 

  بتحقيقتلحق بفقدان أو إتالف الممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه المخاطر مالزمة أو عرضية للنشطة المتعلقة حادث آخر، والضرار التي 
أفهم وأقر بأن المشاركة في بعض  و إلى أو يتواجدون في أو حول المنشآت.  ينتقلونممن  منيةوالمتابعة أم ال، أو المشاركون في الُ  منية زيارات الُ 

والمتابعة، بما في ذلك استخدام معدات التمارين الموجودة في المبنى، تنطوي على خطر اإلصابة الخطيرة،   منيةتحقيق زيارات الُ النشطة المتعلقة ب 
  أو نيابة الطفال القصر المحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر /و  بأنفسهم،  منيةيقر المشاركون في الُ و   بما في ذلك العجز الدائم والموت.

والمتابعة، وأن كل طفل قاصر تم تحديده لديه تصريح كاف   منية ، بأنهم بصحة جيدة لالضطالع بأي نشاط يتعلق بالوفاء بزيارات الُ أُمنيةطفل لديه 
من طبيب متخصص للقيام بهذا النشاط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممارسة الرياضة. 

أو نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /و بأنفسهم ،منية يخلي ويعفي المشاركون في الُ .3
به بموجب  ، وكذلك ورثتهم، وممثليهم القانونيين، أو ممثلهم الشخصي، أو من يحل محلهم، من تاريخ هذه االتفاقية، وإلى البد، إلى الحد المسموح  أُمنية

، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن االنتقال إلى أو من المنشآت  منيةالقانون، من المسؤولية تجاه الطراف المعفاة من أي ضرر أو وفاة للمشاركين في الُ 
كن في أي من المنشآت  والمتابعة سواء كانت أو لم ت  منيةأو التواجد في أو حول المنشآت، والمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

 أو إذا كانت هذه اإلصابة ناتجة عن اإلهمال )البسيط أو الجسيم( لي من الطراف المعفاة أو من خاللها أو تقاعس الطراف المعفاة. 

 أُمنيةطفل لديه 

 االسم الول 

 االسم الخير

 تاريخ الوصول 

1

Give Kids The World Release
 Give Kids The World Village يتم استكمالها من قبل، أو نيابة عن، أي فرد يزور 

( 3من  1)

اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية

،Give Kids World Worldتقدم . Inc وهي مؤسسة ، "( غير ربحية في فلوريداGKTW أُمنية"( إلى ____ )اسم طفل لديه  )
والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم

"

 :

 المشاركون اآلخرون )یشار إلیھم مجتمعین بلفظ "المشاركون في أُمنیة  ولك ل فرد  على حدة  "المشارك في األ ُمنیة"(، الفرصة لتحقیق أُمنیة. یقصد بـ  األ ُمنیة " : زیارة 
GKTW   ،في وسط فلوریدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى حدیقة المالھي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفیھ  في GKTW Village  إلى

Village، كما أن المشاركون في األ ُمنیة قد یمكنھم الحصول على زیارات متابعة إضافیة، حسبما یلزم، والتي یشار إلیھا بلفظ "زیارات المتابعة"، ویشار إلى  األ ُمنیة 
وزیارات المتابعة مجتمعین بلفظ " زیارات األ ُمنیة  والمتابعة".  و یمكن للمشارك في األ ُمنیة تحدید بعض األطفال القُصر  في ھذا اإلخالء العام بحیث  یكون ذلك المشارك 

في األ ُمنیة ھو ولي األمر أو الوصي القانوني أو لدیھ سلطة أخرى لتنفیذ ھذا اإلخالء  العام نیابة عن األطفال القُصر الذین تم تحدیدھم  وإلزامھم ألغراض المشاركة في 
األطفال   زیارات األ ُمنیة  والمتابعة، ویشار إلى ھؤالء األطفال التابعین للمشاركین في األ ُمنیة في ھذا اإلخالء  العام باسم "

القُصر المحددین ."  و فیما یتعلق بمنح GKTW لطفل لدیھ أُمنیة  والمشاركون في األ ُمنیة الفرصة للمشاركین في األ ُمنیة لكي یشاركوا في زیارات األ ُمنیة   والمتابعة 
والسماح باإلضافة إلى ذلك للمشاركین في األ ُمنیة بالدخول إلى األنشطة أو الزیارة والمشاركة في أنشطة ضمن حدیقة واحدة أو أكثر، أو المنشآت  التي تملكھا أو تدیرھا أو 

تشغلھا  GKTW )"منشآت  GKTW"( أو غیرھا من الممتلكات، أو الحدائق، أو المنشآت المملوكة ألطراف ثالثة )" منشآت الطرف  الثالث"( )یشارك إلى منشآت  
GKTW ومنشآت الطرف الثالث بلفظ "المنشآت "(، واعتراًفا بالمخاطر المحتملة التي قد یتعرض لھا كل منھم طواعیة أو  یخضعون للمشاركة في أي من األنشطة المتعلقة 

بتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو غیر ذلك في المنشآت، والتي قد تشمل على سبیل المثال ال الحصر،  المشاركة في نشاط بد ني شاق وغیر شاق، والتعرض للمواد 
الخطرة، والعناصر الخطرة، والمواد المثیرة للحساسیة وغیرھا من المواد التي قد تكون ضارة أو  خطیرة، والتعرض للحیوانات البریة واآللیفة  على حد سواء، والمشاركة في 

أي نشاط آخر قد یكون مكمًال أو عارًضا لتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو  الدخول أو زیارة المنشآت، وعلیھ فإنني أنا/نحن، الموقع أدناه، نیابة عن نفسي وطفلي 
،  أوافق على ما یلي  القاصر )حسب االقتضاء وحسب ما یشار إلیھ أطفال قُصر ُمحددین(

دین أد ناه، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،   1. یقوم كل مشارك في األ ُمنیة، عن علم، وحریة وطواعیة، ب نفسھ و/أو نیابة عن أطفال قُصر ُمحدَّ

، ولكل من ورثتهم وممثليهم الشخصين ومن يحل محلهم، باإلخالء التام، والتنازل عن جميع المطالبات والمطالب وأسباب الدعوى  أُمنيةطفل لديه 
والمتابعة، سواء أكان ذلك  منيةزيارات الُ بتحقيق علق ، والدعاوى من أي نوع أو طبيعة، والتي تنشأ نتيجة لمشاركتنا في أي أنشطة تت واإلبراء منها

وأي   GKTWيتعلق باالنتقال أو السفر في حد ذاته إلى أو من أي منشأة، والتي من خاللها قد تنجم عنها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر ضد 
موظفيها كليًا أو جزئيًا، وكذلك جميع الشركات والشركات   أو مديريها أو أعضائها أو مسؤوليها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو  GKTWمن شركاء 

والمتابعة أو المشاركة فيها أو   منية، باإلضافة إلى جميع المتطوعين والفراد اآلخرين المشاركين في زيارات الُ GKTWذات الصلة والمنتسبة لـ 
المثال ال الحصر أي مما ذكر أعاله أو ما ينشأ عن اإلهمال )بسيط أو جسيم(  "( بما في ذلك على سبيل  الطراف المعفاة  المرتبطة بها )المشار إليه بلفظ 

أنفسهم و/أو نيابة عن الطفال القصر المحددين لدينا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  ب ،  منيةيقر المشاركون في الُ و  من قبل الطراف المعفاة.
ومتابعة إضافية.  أُمنية الولية وأي زيارات  منيةسيظل ساريًا وقابالً للتنفيذ للُ   اإلخالءبأن هذا  أُمنيةطفل لديه 

، المسؤولية  أُمنيةو/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  ،بأنفسهم، منيةيتحمل المشاركون في الُ .2
أي وجميع مخاطر المرض أو اإلصابة أو الذى الذي يحل بنفسه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة واإلصابة، أو أي  عن  دراية كاملة  ب 

بتحقيقتلحق بفقدان أو إتالف الممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه المخاطر مالزمة أو عرضية للنشطة المتعلقة حادث آخر، والضرار التي 
أفهم وأقر بأن المشاركة في بعض  و إلى أو يتواجدون في أو حول المنشآت.  ينتقلونممن  منيةوالمتابعة أم ال، أو المشاركون في الُ  منية زيارات الُ 

والمتابعة، بما في ذلك استخدام معدات التمارين الموجودة في المبنى، تنطوي على خطر اإلصابة الخطيرة،   منيةتحقيق زيارات الُ النشطة المتعلقة ب 
أو نيابة الطفال القصر المحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر /و  بأنفسهم،  منيةيقر المشاركون في الُ و   بما في ذلك العجز الدائم والموت.

والمتابعة، وأن كل طفل قاصر تم تحديده لديه تصريح كاف   منية ، بأنهم بصحة جيدة لالضطالع بأي نشاط يتعلق بالوفاء بزيارات الُ أُمنيةطفل لديه 
من طبيب متخصص للقيام بهذا النشاط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممارسة الرياضة. 

أو نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /و بأنفسهم ،منية يخلي ويعفي المشاركون في الُ .3
به بموجب  ، وكذلك ورثتهم، وممثليهم القانونيين، أو ممثلهم الشخصي، أو من يحل محلهم، من تاريخ هذه االتفاقية، وإلى البد، إلى الحد المسموح  أُمنية

، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن االنتقال إلى أو من المنشآت  منيةالقانون، من المسؤولية تجاه الطراف المعفاة من أي ضرر أو وفاة للمشاركين في الُ 
كن في أي من المنشآت  والمتابعة سواء كانت أو لم ت  منيةأو التواجد في أو حول المنشآت، والمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

أو إذا كانت هذه اإلصابة ناتجة عن اإلهمال )البسيط أو الجسيم( لي من الطراف المعفاة أو من خاللها أو تقاعس الطراف المعفاة. 

أُمنيةطفل لديه 

 االسم الول 

 االسم الخير

 تاريخ الوصول 

1

Give Kids The World Release
 Give Kids The World Village يتم استكمالها من قبل، أو نيابة عن، أي فرد يزور 

( 3من  1)

اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية

،Give Kids World Worldتقدم . Inc وهي مؤسسة ، "( غير ربحية في فلوريداGKTW أُمنية"( إلى ____ )اسم طفل لديه  )
والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم

"

 :

 المشاركون اآلخرون )یشار إلیھم مجتمعین بلفظ "المشاركون في أُمنیة  ولك ل فرد  على حدة  "المشارك في األ ُمنیة"(، الفرصة لتحقیق أُمنیة. یقصد بـ  األ ُمنیة " : زیارة 
GKTW   ،في وسط فلوریدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى حدیقة المالھي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفیھ  في GKTW Village  إلى

Village، كما أن المشاركون في األ ُمنیة قد یمكنھم الحصول على زیارات متابعة إضافیة، حسبما یلزم، والتي یشار إلیھا بلفظ "زیارات المتابعة"، ویشار إلى  األ ُمنیة 
وزیارات المتابعة مجتمعین بلفظ " زیارات األ ُمنیة  والمتابعة".  و یمكن للمشارك في األ ُمنیة تحدید بعض األطفال القُصر  في ھذا اإلخالء العام بحیث  یكون ذلك المشارك 

في األ ُمنیة ھو ولي األمر أو الوصي القانوني أو لدیھ سلطة أخرى لتنفیذ ھذا اإلخالء  العام نیابة عن األطفال القُصر الذین تم تحدیدھم  وإلزامھم ألغراض المشاركة في 
األطفال   زیارات األ ُمنیة  والمتابعة، ویشار إلى ھؤالء األطفال التابعین للمشاركین في األ ُمنیة في ھذا اإلخالء  العام باسم "

القُصر المحددین ."  و فیما یتعلق بمنح GKTW لطفل لدیھ أُمنیة  والمشاركون في األ ُمنیة الفرصة للمشاركین في األ ُمنیة لكي یشاركوا في زیارات األ ُمنیة   والمتابعة 
والسماح باإلضافة إلى ذلك للمشاركین في األ ُمنیة بالدخول إلى األنشطة أو الزیارة والمشاركة في أنشطة ضمن حدیقة واحدة أو أكثر، أو المنشآت  التي تملكھا أو تدیرھا أو 

تشغلھا  GKTW )"منشآت  GKTW"( أو غیرھا من الممتلكات، أو الحدائق، أو المنشآت المملوكة ألطراف ثالثة )" منشآت الطرف  الثالث"( )یشارك إلى منشآت  
GKTW ومنشآت الطرف الثالث بلفظ "المنشآت "(، واعتراًفا بالمخاطر المحتملة التي قد یتعرض لھا كل منھم طواعیة أو  یخضعون للمشاركة في أي من األنشطة المتعلقة 

بتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو غیر ذلك في المنشآت، والتي قد تشمل على سبیل المثال ال الحصر،  المشاركة في نشاط بد ني شاق وغیر شاق، والتعرض للمواد 
الخطرة، والعناصر الخطرة، والمواد المثیرة للحساسیة وغیرھا من المواد التي قد تكون ضارة أو  خطیرة، والتعرض للحیوانات البریة واآللیفة  على حد سواء، والمشاركة في 

أي نشاط آخر قد یكون مكمًال أو عارًضا لتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو  الدخول أو زیارة المنشآت، وعلیھ فإنني أنا/نحن، الموقع أدناه، نیابة عن نفسي وطفلي 
،  أوافق على ما یلي  القاصر )حسب االقتضاء وحسب ما یشار إلیھ أطفال قُصر ُمحددین(

دین أد ناه، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،   1. یقوم كل مشارك في األ ُمنیة، عن علم، وحریة وطواعیة، ب نفسھ و/أو نیابة عن أطفال قُصر ُمحدَّ

، ولكل من ورثتهم وممثليهم الشخصين ومن يحل محلهم، باإلخالء التام، والتنازل عن جميع المطالبات والمطالب وأسباب الدعوى  أُمنيةطفل لديه 
والمتابعة، سواء أكان ذلك  منيةزيارات الُ بتحقيق علق ، والدعاوى من أي نوع أو طبيعة، والتي تنشأ نتيجة لمشاركتنا في أي أنشطة تت واإلبراء منها

وأي   GKTWيتعلق باالنتقال أو السفر في حد ذاته إلى أو من أي منشأة، والتي من خاللها قد تنجم عنها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر ضد 
موظفيها كليًا أو جزئيًا، وكذلك جميع الشركات والشركات   أو مديريها أو أعضائها أو مسؤوليها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو  GKTWمن شركاء 

والمتابعة أو المشاركة فيها أو   منية، باإلضافة إلى جميع المتطوعين والفراد اآلخرين المشاركين في زيارات الُ GKTWذات الصلة والمنتسبة لـ 
المثال ال الحصر أي مما ذكر أعاله أو ما ينشأ عن اإلهمال )بسيط أو جسيم(  "( بما في ذلك على سبيل  الطراف المعفاة  المرتبطة بها )المشار إليه بلفظ 

أنفسهم و/أو نيابة عن الطفال القصر المحددين لدينا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  ب ،  منيةيقر المشاركون في الُ و  من قبل الطراف المعفاة.
ومتابعة إضافية.  أُمنية الولية وأي زيارات  منيةسيظل ساريًا وقابالً للتنفيذ للُ   اإلخالءبأن هذا  أُمنيةطفل لديه 

، المسؤولية  أُمنيةو/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  ،بأنفسهم، منيةيتحمل المشاركون في الُ .2
أي وجميع مخاطر المرض أو اإلصابة أو الذى الذي يحل بنفسه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة واإلصابة، أو أي  عن  دراية كاملة  ب 

بتحقيقتلحق بفقدان أو إتالف الممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه المخاطر مالزمة أو عرضية للنشطة المتعلقة حادث آخر، والضرار التي 
أفهم وأقر بأن المشاركة في بعض  و إلى أو يتواجدون في أو حول المنشآت.  ينتقلونممن  منيةوالمتابعة أم ال، أو المشاركون في الُ  منية زيارات الُ 

والمتابعة، بما في ذلك استخدام معدات التمارين الموجودة في المبنى، تنطوي على خطر اإلصابة الخطيرة،   منيةتحقيق زيارات الُ النشطة المتعلقة ب 
أو نيابة الطفال القصر المحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر /و  بأنفسهم،  منيةيقر المشاركون في الُ و   بما في ذلك العجز الدائم والموت.

والمتابعة، وأن كل طفل قاصر تم تحديده لديه تصريح كاف   منية ، بأنهم بصحة جيدة لالضطالع بأي نشاط يتعلق بالوفاء بزيارات الُ أُمنيةطفل لديه 
من طبيب متخصص للقيام بهذا النشاط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممارسة الرياضة. 

أو نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /و بأنفسهم ،منية يخلي ويعفي المشاركون في الُ .3
به بموجب  ، وكذلك ورثتهم، وممثليهم القانونيين، أو ممثلهم الشخصي، أو من يحل محلهم، من تاريخ هذه االتفاقية، وإلى البد، إلى الحد المسموح  أُمنية

، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن االنتقال إلى أو من المنشآت  منيةالقانون، من المسؤولية تجاه الطراف المعفاة من أي ضرر أو وفاة للمشاركين في الُ 
كن في أي من المنشآت  والمتابعة سواء كانت أو لم ت  منيةأو التواجد في أو حول المنشآت، والمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

أو إذا كانت هذه اإلصابة ناتجة عن اإلهمال )البسيط أو الجسيم( لي من الطراف المعفاة أو من خاللها أو تقاعس الطراف المعفاة. 

أُمنيةطفل لديه 

 االسم الول 

 االسم الخير

 تاريخ الوصول 
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Give Kids The World Release
 Give Kids The World Village يتم استكمالها من قبل، أو نيابة عن، أي فرد يزور 

( 3من  1)

اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية

،Give Kids World Worldتقدم . Inc وهي مؤسسة ، "( غير ربحية في فلوريداGKTW أُمنية"( إلى ____ )اسم طفل لديه  )
والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم

"

 :

 المشاركون اآلخرون )یشار إلیھم مجتمعین بلفظ "المشاركون في أُمنیة  ولك ل فرد  على حدة  "المشارك في األ ُمنیة"(، الفرصة لتحقیق أُمنیة. یقصد بـ  األ ُمنیة " : زیارة 
GKTW   ،في وسط فلوریدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى حدیقة المالھي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفیھ  في GKTW Village  إلى

Village، كما أن المشاركون في األ ُمنیة قد یمكنھم الحصول على زیارات متابعة إضافیة، حسبما یلزم، والتي یشار إلیھا بلفظ "زیارات المتابعة"، ویشار إلى  األ ُمنیة 
وزیارات المتابعة مجتمعین بلفظ " زیارات األ ُمنیة  والمتابعة".  و یمكن للمشارك في األ ُمنیة تحدید بعض األطفال القُصر  في ھذا اإلخالء العام بحیث  یكون ذلك المشارك 

في األ ُمنیة ھو ولي األمر أو الوصي القانوني أو لدیھ سلطة أخرى لتنفیذ ھذا اإلخالء  العام نیابة عن األطفال القُصر الذین تم تحدیدھم  وإلزامھم ألغراض المشاركة في 
األطفال   زیارات األ ُمنیة  والمتابعة، ویشار إلى ھؤالء األطفال التابعین للمشاركین في األ ُمنیة في ھذا اإلخالء  العام باسم "

القُصر المحددین ."  و فیما یتعلق بمنح GKTW لطفل لدیھ أُمنیة  والمشاركون في األ ُمنیة الفرصة للمشاركین في األ ُمنیة لكي یشاركوا في زیارات األ ُمنیة   والمتابعة 
والسماح باإلضافة إلى ذلك للمشاركین في األ ُمنیة بالدخول إلى األنشطة أو الزیارة والمشاركة في أنشطة ضمن حدیقة واحدة أو أكثر، أو المنشآت  التي تملكھا أو تدیرھا أو 

تشغلھا  GKTW )"منشآت  GKTW"( أو غیرھا من الممتلكات، أو الحدائق، أو المنشآت المملوكة ألطراف ثالثة )" منشآت الطرف  الثالث"( )یشارك إلى منشآت  
GKTW ومنشآت الطرف الثالث بلفظ "المنشآت "(، واعتراًفا بالمخاطر المحتملة التي قد یتعرض لھا كل منھم طواعیة أو  یخضعون للمشاركة في أي من األنشطة المتعلقة 

بتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو غیر ذلك في المنشآت، والتي قد تشمل على سبیل المثال ال الحصر،  المشاركة في نشاط بد ني شاق وغیر شاق، والتعرض للمواد 
الخطرة، والعناصر الخطرة، والمواد المثیرة للحساسیة وغیرھا من المواد التي قد تكون ضارة أو  خطیرة، والتعرض للحیوانات البریة واآللیفة  على حد سواء، والمشاركة في 

أي نشاط آخر قد یكون مكمًال أو عارًضا لتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو  الدخول أو زیارة المنشآت، وعلیھ فإنني أنا/نحن، الموقع أدناه، نیابة عن نفسي وطفلي 
،  أوافق على ما یلي  القاصر )حسب االقتضاء وحسب ما یشار إلیھ أطفال قُصر ُمحددین(

دین أد ناه، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،   1. یقوم كل مشارك في األ ُمنیة، عن علم، وحریة وطواعیة، ب نفسھ و/أو نیابة عن أطفال قُصر ُمحدَّ

، ولكل من ورثتهم وممثليهم الشخصين ومن يحل محلهم، باإلخالء التام، والتنازل عن جميع المطالبات والمطالب وأسباب الدعوى  أُمنيةطفل لديه 
والمتابعة، سواء أكان ذلك  منيةزيارات الُ بتحقيق علق ، والدعاوى من أي نوع أو طبيعة، والتي تنشأ نتيجة لمشاركتنا في أي أنشطة تت واإلبراء منها

وأي   GKTWيتعلق باالنتقال أو السفر في حد ذاته إلى أو من أي منشأة، والتي من خاللها قد تنجم عنها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر ضد 
موظفيها كليًا أو جزئيًا، وكذلك جميع الشركات والشركات   أو مديريها أو أعضائها أو مسؤوليها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو  GKTWمن شركاء 

والمتابعة أو المشاركة فيها أو   منية، باإلضافة إلى جميع المتطوعين والفراد اآلخرين المشاركين في زيارات الُ GKTWذات الصلة والمنتسبة لـ 
المثال ال الحصر أي مما ذكر أعاله أو ما ينشأ عن اإلهمال )بسيط أو جسيم(  "( بما في ذلك على سبيل  الطراف المعفاة  المرتبطة بها )المشار إليه بلفظ 

أنفسهم و/أو نيابة عن الطفال القصر المحددين لدينا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  ب ،  منيةيقر المشاركون في الُ و  من قبل الطراف المعفاة.
ومتابعة إضافية.  أُمنية الولية وأي زيارات  منيةسيظل ساريًا وقابالً للتنفيذ للُ   اإلخالءبأن هذا  أُمنيةطفل لديه 

، المسؤولية  أُمنيةو/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  ،بأنفسهم، منيةيتحمل المشاركون في الُ .2
أي وجميع مخاطر المرض أو اإلصابة أو الذى الذي يحل بنفسه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة واإلصابة، أو أي  عن  دراية كاملة  ب 

بتحقيقتلحق بفقدان أو إتالف الممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه المخاطر مالزمة أو عرضية للنشطة المتعلقة حادث آخر، والضرار التي 
أفهم وأقر بأن المشاركة في بعض  و إلى أو يتواجدون في أو حول المنشآت.  ينتقلونممن  منيةوالمتابعة أم ال، أو المشاركون في الُ  منية زيارات الُ 

والمتابعة، بما في ذلك استخدام معدات التمارين الموجودة في المبنى، تنطوي على خطر اإلصابة الخطيرة،   منيةتحقيق زيارات الُ النشطة المتعلقة ب 
أو نيابة الطفال القصر المحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر /و  بأنفسهم،  منيةيقر المشاركون في الُ و   بما في ذلك العجز الدائم والموت.

والمتابعة، وأن كل طفل قاصر تم تحديده لديه تصريح كاف   منية ، بأنهم بصحة جيدة لالضطالع بأي نشاط يتعلق بالوفاء بزيارات الُ أُمنيةطفل لديه 
من طبيب متخصص للقيام بهذا النشاط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممارسة الرياضة. 

أو نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /و بأنفسهم ،منية يخلي ويعفي المشاركون في الُ .3
به بموجب  ، وكذلك ورثتهم، وممثليهم القانونيين، أو ممثلهم الشخصي، أو من يحل محلهم، من تاريخ هذه االتفاقية، وإلى البد، إلى الحد المسموح  أُمنية

، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن االنتقال إلى أو من المنشآت  منيةالقانون، من المسؤولية تجاه الطراف المعفاة من أي ضرر أو وفاة للمشاركين في الُ 
كن في أي من المنشآت  والمتابعة سواء كانت أو لم ت  منيةأو التواجد في أو حول المنشآت، والمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

أو إذا كانت هذه اإلصابة ناتجة عن اإلهمال )البسيط أو الجسيم( لي من الطراف المعفاة أو من خاللها أو تقاعس الطراف المعفاة. 

أُمنيةطفل لديه 
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لمعفاة بسبب أي ضرر  ، أو ورثتهم، أو الممثلين الشخصيين أو المكلفين، برفع أي دعوى ضد أي من الطراف امنية إذا قام أي من المشاركين في الُ .4
والمتابعة، أو نتيجة لالنتقال إلى أو من أو التواجد في   منيةيلحق بشخص أو ممتلكات، نتيجة للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتنفيذ زيارات الُ 

ن والمكلفين، على دفع جميع تكاليف مثل  أو حول المنشآت، ثم أنه وفي هذا الحدث، يتفق كل منهم، بنفسه، أو من خالل ورثته، أو الممثلين القانونيي 
هذا اإلجراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة أو التكلفة أو النفقات التي تكبدتها الطراف المعفاة. 

أو ورثتهم  أُمنيةطفل لديه  ،  الحصرمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال أطفال قُصر و/أو نيابة عن أي  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .5
ي  أو ممثليهم الشخصيين أو أزواجهم أو أحفادهم أو من يحل محلهم، بموجب هذا على عدم رفع دعوى أو إقامة أي دعوى، أو مطالبة، أسباب تقاض

لطراف المعفاة فيما يتعلق أو ينجم  )قضائية أو شبه قضائية(، أو دعاوى إنصاف من أي نوع أو طبيعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي من ا
والمتابعة.  منيةعن الوفاء بزيارات الُ 

، بأنهم أُمنية، و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طفل لديه بأنفسهم،  منيةيقر ويوافق المشاركون في الُ .6
والمتابعة  منية ازل عن المسؤولية وقراءة جميع المواد تم توفيرها أو إتاحتها فيما يتعلق بزيارات الُ قد قرأوا وفهموا أحكام هذا اإلخالء العام والتن 

، الفرصة  أُمنية، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه منيةوالمنشآت. أتيحت للمشاركين في الُ 
، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر  منيةوالمتابعة. أتيحت للمشاركين في الُ  منيةبطة بأي أنشطة متعلقة بتحقيق زيارات الُ لالستفسار عن الخطار المرت 

يتفهم المشاركون في    ، الفرصة للتشاور مع مستشار قانوني فيما يتعلق بهذا االتفاق. أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  
، أنه لغرض تنفيذ اإلخالء العام والتنازل  أُمنية طفل لديه    ،، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرمنيةالُ 

والمتابعة، ونوافق كذلك    منية بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بتحقيق زيارات الُ  منية عن المسؤولية، فإن الطراف المعفاة لن تسمح للمشاركين في الُ 
لوريدا. صراحة على أن أحكام وبنود هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية تهدف إلى أن تكون واسعة وشاملة على النحو الذي يسمح به قانون ف

على الدفاع    ،أُمنيةال ال الحصر، طفل لديه  و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المث   بأنفسهم،  منيةيوافق المشاركون في الُ  .7
والطراف المعفاة وتعويضهم وعدم إلحاق أضرار بهم من وضد أي وجميع الخسائر، أو الضرار الناشئة من أو المتعلقة بأي إجراءات    GKTWعن  

ريقة أخرى، أو من خالل أو أثناء االنتقال إلى  والمتابعة أو بط منيةأو عدم التصرف من قبلهم أثناء المشاركة في أي أنشطة متعلقة بزيارات الُ 
المنشآت. 

، على أن أُمنيةو/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .8
وفقًا لقوانين والية فلوريدا. في حال تم اتخاذ أي إجراء أو دعوى أو إجراءات قضائية  هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية يجب أن يُحكم ُوفسر  

يقبلون   منية والمتابعة أو هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية، فإن المشاركين في الُ  منية نتيجة لي أمر أو شيء يؤثر أو يرتبط بزيارات الُ 
باعتبارها الوالية القضائية المناسبة والحصرية والمكان الذي سيتم إقامة   ،رالية في مقاطعة أوسيوال، فلوريداحصريًا محاكم الوالية أو المحاكم الفيد

الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات فيه. 

ُ و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ .9 ، كجزء من  منيةأ
بجمع معلومات وبيانات شخصية معينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات  GKTWوالمتابعة، بأن تقوم  منيةتحقيق زيارات الُ 

مين الصحي  الشخصية والصحية، ومعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية كما هو محدد في هذه الشروط في قانون قابلية التأ
، إلى جانب المعلومات والبيانات الشخصية الخرى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده فيما يتعلق بـالالئحة العامة  ("HIPAAوالمساءلة )"

، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  منية، والمشاركون في الُ (GDPRلحماية البيانات )
بجمع وتخزين وحفظ ومعالجة ونقل استخدم هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عن   GKTW ، والموافقة على أن تقوم أُمنية

تشفيات والمستجيبين الوليين ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين حسب الحاجة أو الطلب، وفق تقدير  طريق الكشف عن المعلومات التي تم جمعها للمس
GKTW   ُتتضمن هذه الموافقة واإلخالء  أُمنية، أو أطفال قُصر محددين، أو طفل لديه  منيةفي حاالت الطوارئ أو الرعاية والعالج للمشاركين في ال .

. سيتم جمع هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها  GKTWالحصر، اإلفصاح عن نموذج ملخص المريض  من المسؤولية، على سبيل المثال ال  
المتاحة: )متاحة من خالل:   GKTWوفقًا لسياسة خصوصية  GKTWوالكشف عنها من قبل 

https://www.gktw.org/contact/privacy.php) ومنقح محدث  نقل أو أي استخدام آخر لهذه   تقع مسؤولية معالجة أو تخزين أو  (كإصدار 
أية   GKTWالمعلومات من قبل هؤالء المستلمين في هذه الفقرة على عاتقهم وحدهم وفقًا لسياسات وممارسات هذه الطراف الثالثة ولن تتحمل 

ستلمين.مسؤولية أو التزام عن أي معالجة أو تخزين، أو نقل أو استخدام لهذه المعلومات أو البيانات من قبل هؤالء الم

، بنفسه و/أو نيابة عن  منيةما لم يتم تحديد خيار إلغاء المشاركة أدناه، فإن المشاركين في الُ  إخالء المسؤولية عن المشاركة في الترويج اإلعالمي. .10
، ومديريها، وأعضاء  GKTWويعفون مسؤولي    ، يوافقون، ويفوضون،أُمنيةأطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  

والوكالء   GKTWوالرعاة، وداعمي  ، والمتطوعين لديها، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، وشركاها التجاريين،اوموظفين مجلس إدارتها، 
GKTW"( من أي مسؤولية بسبب التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير السينمائي و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا أو نشاطنا في  الطراف المعتمدة )"

"( واستخدامها، وإعادة إنتاجها، واستخدامها في المنتجات والعمال  التسجيالت )يشار إليها مجتمعة باسم " GKTWأو مع أي أنشطة أو فعاليات 
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لمعفاة بسبب أي ضرر  ، أو ورثتهم، أو الممثلين الشخصيين أو المكلفين، برفع أي دعوى ضد أي من الطراف امنية إذا قام أي من المشاركين في الُ .4
والمتابعة، أو نتيجة لالنتقال إلى أو من أو التواجد في   منيةيلحق بشخص أو ممتلكات، نتيجة للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتنفيذ زيارات الُ 

ن والمكلفين، على دفع جميع تكاليف مثل  أو حول المنشآت، ثم أنه وفي هذا الحدث، يتفق كل منهم، بنفسه، أو من خالل ورثته، أو الممثلين القانونيي 
هذا اإلجراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة أو التكلفة أو النفقات التي تكبدتها الطراف المعفاة. 

أو ورثتهم  أُمنيةطفل لديه  ،  الحصرمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال أطفال قُصر و/أو نيابة عن أي  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .5
ي  أو ممثليهم الشخصيين أو أزواجهم أو أحفادهم أو من يحل محلهم، بموجب هذا على عدم رفع دعوى أو إقامة أي دعوى، أو مطالبة، أسباب تقاض

لطراف المعفاة فيما يتعلق أو ينجم  )قضائية أو شبه قضائية(، أو دعاوى إنصاف من أي نوع أو طبيعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي من ا
والمتابعة.  منيةعن الوفاء بزيارات الُ 

، بأنهم أُمنية، و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طفل لديه بأنفسهم،  منيةيقر ويوافق المشاركون في الُ .6
والمتابعة  منية ازل عن المسؤولية وقراءة جميع المواد تم توفيرها أو إتاحتها فيما يتعلق بزيارات الُ قد قرأوا وفهموا أحكام هذا اإلخالء العام والتن 

، الفرصة  أُمنية، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه منيةوالمنشآت. أتيحت للمشاركين في الُ 
، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر  منيةوالمتابعة. أتيحت للمشاركين في الُ  منيةبطة بأي أنشطة متعلقة بتحقيق زيارات الُ لالستفسار عن الخطار المرت 

يتفهم المشاركون في    ، الفرصة للتشاور مع مستشار قانوني فيما يتعلق بهذا االتفاق. أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  
، أنه لغرض تنفيذ اإلخالء العام والتنازل  أُمنية طفل لديه    ،، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرمنيةالُ 

والمتابعة، ونوافق كذلك    منية بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بتحقيق زيارات الُ  منية عن المسؤولية، فإن الطراف المعفاة لن تسمح للمشاركين في الُ 
لوريدا. صراحة على أن أحكام وبنود هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية تهدف إلى أن تكون واسعة وشاملة على النحو الذي يسمح به قانون ف

على الدفاع    ،أُمنيةال ال الحصر، طفل لديه  و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المث   بأنفسهم،  منيةيوافق المشاركون في الُ  .7
والطراف المعفاة وتعويضهم وعدم إلحاق أضرار بهم من وضد أي وجميع الخسائر، أو الضرار الناشئة من أو المتعلقة بأي إجراءات    GKTWعن  

ريقة أخرى، أو من خالل أو أثناء االنتقال إلى  والمتابعة أو بط منيةأو عدم التصرف من قبلهم أثناء المشاركة في أي أنشطة متعلقة بزيارات الُ 
المنشآت. 

، على أن أُمنيةو/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .8
وفقًا لقوانين والية فلوريدا. في حال تم اتخاذ أي إجراء أو دعوى أو إجراءات قضائية  هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية يجب أن يُحكم ُوفسر  

يقبلون   منية والمتابعة أو هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية، فإن المشاركين في الُ  منية نتيجة لي أمر أو شيء يؤثر أو يرتبط بزيارات الُ 
باعتبارها الوالية القضائية المناسبة والحصرية والمكان الذي سيتم إقامة   ،رالية في مقاطعة أوسيوال، فلوريداحصريًا محاكم الوالية أو المحاكم الفيد

الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات فيه. 

ُ و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ .9 ، كجزء من  منيةأ
بجمع معلومات وبيانات شخصية معينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات  GKTWوالمتابعة، بأن تقوم  منيةتحقيق زيارات الُ 

مين الصحي  الشخصية والصحية، ومعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية كما هو محدد في هذه الشروط في قانون قابلية التأ
، إلى جانب المعلومات والبيانات الشخصية الخرى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده فيما يتعلق بـالالئحة العامة  ("HIPAAوالمساءلة )"

، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  منية، والمشاركون في الُ (GDPRلحماية البيانات )
بجمع وتخزين وحفظ ومعالجة ونقل استخدم هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عن   GKTW ، والموافقة على أن تقوم أُمنية

تشفيات والمستجيبين الوليين ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين حسب الحاجة أو الطلب، وفق تقدير  طريق الكشف عن المعلومات التي تم جمعها للمس
GKTW   ُتتضمن هذه الموافقة واإلخالء  أُمنية، أو أطفال قُصر محددين، أو طفل لديه  منيةفي حاالت الطوارئ أو الرعاية والعالج للمشاركين في ال .

. سيتم جمع هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها  GKTWالحصر، اإلفصاح عن نموذج ملخص المريض  من المسؤولية، على سبيل المثال ال  
المتاحة: )متاحة من خالل:   GKTWوفقًا لسياسة خصوصية  GKTWوالكشف عنها من قبل 

https://www.gktw.org/contact/privacy.php) ومنقح محدث  نقل أو أي استخدام آخر لهذه   تقع مسؤولية معالجة أو تخزين أو  (كإصدار 
أية   GKTWالمعلومات من قبل هؤالء المستلمين في هذه الفقرة على عاتقهم وحدهم وفقًا لسياسات وممارسات هذه الطراف الثالثة ولن تتحمل 

ستلمين.مسؤولية أو التزام عن أي معالجة أو تخزين، أو نقل أو استخدام لهذه المعلومات أو البيانات من قبل هؤالء الم

، بنفسه و/أو نيابة عن  منيةما لم يتم تحديد خيار إلغاء المشاركة أدناه، فإن المشاركين في الُ  إخالء المسؤولية عن المشاركة في الترويج اإلعالمي. .10
، ومديريها، وأعضاء  GKTWويعفون مسؤولي    ، يوافقون، ويفوضون،أُمنيةأطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  

والوكالء   GKTWوالرعاة، وداعمي  ، والمتطوعين لديها، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، وشركاها التجاريين،اوموظفين مجلس إدارتها، 
GKTW"( من أي مسؤولية بسبب التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير السينمائي و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا أو نشاطنا في  الطراف المعتمدة )"

"( واستخدامها، وإعادة إنتاجها، واستخدامها في المنتجات والعمال  التسجيالت )يشار إليها مجتمعة باسم " GKTWأو مع أي أنشطة أو فعاليات 
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لمعفاة بسبب أي ضرر  ، أو ورثتهم، أو الممثلين الشخصيين أو المكلفين، برفع أي دعوى ضد أي من الطراف امنية إذا قام أي من المشاركين في الُ .4
والمتابعة، أو نتيجة لالنتقال إلى أو من أو التواجد في   منيةيلحق بشخص أو ممتلكات، نتيجة للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتنفيذ زيارات الُ 

ن والمكلفين، على دفع جميع تكاليف مثل  أو حول المنشآت، ثم أنه وفي هذا الحدث، يتفق كل منهم، بنفسه، أو من خالل ورثته، أو الممثلين القانونيي 
هذا اإلجراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة أو التكلفة أو النفقات التي تكبدتها الطراف المعفاة. 

أو ورثتهم  أُمنيةطفل لديه  ،  الحصرمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال أطفال قُصر و/أو نيابة عن أي  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .5
ي  أو ممثليهم الشخصيين أو أزواجهم أو أحفادهم أو من يحل محلهم، بموجب هذا على عدم رفع دعوى أو إقامة أي دعوى، أو مطالبة، أسباب تقاض

لطراف المعفاة فيما يتعلق أو ينجم  )قضائية أو شبه قضائية(، أو دعاوى إنصاف من أي نوع أو طبيعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي من ا
والمتابعة.  منيةعن الوفاء بزيارات الُ 

، بأنهم أُمنية، و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طفل لديه بأنفسهم،  منيةيقر ويوافق المشاركون في الُ .6
والمتابعة  منية ازل عن المسؤولية وقراءة جميع المواد تم توفيرها أو إتاحتها فيما يتعلق بزيارات الُ قد قرأوا وفهموا أحكام هذا اإلخالء العام والتن 

، الفرصة  أُمنية، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه منيةوالمنشآت. أتيحت للمشاركين في الُ 
، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر  منيةوالمتابعة. أتيحت للمشاركين في الُ  منيةبطة بأي أنشطة متعلقة بتحقيق زيارات الُ لالستفسار عن الخطار المرت 

يتفهم المشاركون في    ، الفرصة للتشاور مع مستشار قانوني فيما يتعلق بهذا االتفاق. أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  
، أنه لغرض تنفيذ اإلخالء العام والتنازل  أُمنية طفل لديه    ،، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرمنيةالُ 

والمتابعة، ونوافق كذلك    منية بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بتحقيق زيارات الُ  منية عن المسؤولية، فإن الطراف المعفاة لن تسمح للمشاركين في الُ 
لوريدا. صراحة على أن أحكام وبنود هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية تهدف إلى أن تكون واسعة وشاملة على النحو الذي يسمح به قانون ف

على الدفاع    ،أُمنيةال ال الحصر، طفل لديه  و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المث   بأنفسهم،  منيةيوافق المشاركون في الُ  .7
والطراف المعفاة وتعويضهم وعدم إلحاق أضرار بهم من وضد أي وجميع الخسائر، أو الضرار الناشئة من أو المتعلقة بأي إجراءات    GKTWعن  

ريقة أخرى، أو من خالل أو أثناء االنتقال إلى  والمتابعة أو بط منيةأو عدم التصرف من قبلهم أثناء المشاركة في أي أنشطة متعلقة بزيارات الُ 
المنشآت. 

، على أن أُمنيةو/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .8
وفقًا لقوانين والية فلوريدا. في حال تم اتخاذ أي إجراء أو دعوى أو إجراءات قضائية  هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية يجب أن يُحكم ُوفسر  

يقبلون   منية والمتابعة أو هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية، فإن المشاركين في الُ  منية نتيجة لي أمر أو شيء يؤثر أو يرتبط بزيارات الُ 
باعتبارها الوالية القضائية المناسبة والحصرية والمكان الذي سيتم إقامة   ،رالية في مقاطعة أوسيوال، فلوريداحصريًا محاكم الوالية أو المحاكم الفيد

الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات فيه. 

ُ و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ .9 ، كجزء من  منيةأ
بجمع معلومات وبيانات شخصية معينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات  GKTWوالمتابعة، بأن تقوم  منيةتحقيق زيارات الُ 

مين الصحي  الشخصية والصحية، ومعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية كما هو محدد في هذه الشروط في قانون قابلية التأ
، إلى جانب المعلومات والبيانات الشخصية الخرى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده فيما يتعلق بـالالئحة العامة  ("HIPAAوالمساءلة )"

، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  منية، والمشاركون في الُ (GDPRلحماية البيانات )
بجمع وتخزين وحفظ ومعالجة ونقل استخدم هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عن   GKTW ، والموافقة على أن تقوم أُمنية

تشفيات والمستجيبين الوليين ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين حسب الحاجة أو الطلب، وفق تقدير  طريق الكشف عن المعلومات التي تم جمعها للمس
GKTW   ُتتضمن هذه الموافقة واإلخالء  أُمنية، أو أطفال قُصر محددين، أو طفل لديه  منيةفي حاالت الطوارئ أو الرعاية والعالج للمشاركين في ال .

. سيتم جمع هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها  GKTWالحصر، اإلفصاح عن نموذج ملخص المريض  من المسؤولية، على سبيل المثال ال  
المتاحة: )متاحة من خالل:   GKTWوفقًا لسياسة خصوصية  GKTWوالكشف عنها من قبل 

https://www.gktw.org/contact/privacy.php) ومنقح محدث  نقل أو أي استخدام آخر لهذه   تقع مسؤولية معالجة أو تخزين أو  (كإصدار 
أية   GKTWالمعلومات من قبل هؤالء المستلمين في هذه الفقرة على عاتقهم وحدهم وفقًا لسياسات وممارسات هذه الطراف الثالثة ولن تتحمل 

ستلمين.مسؤولية أو التزام عن أي معالجة أو تخزين، أو نقل أو استخدام لهذه المعلومات أو البيانات من قبل هؤالء الم

، بنفسه و/أو نيابة عن  منيةما لم يتم تحديد خيار إلغاء المشاركة أدناه، فإن المشاركين في الُ  إخالء المسؤولية عن المشاركة في الترويج اإلعالمي. .10
، ومديريها، وأعضاء  GKTWويعفون مسؤولي    ، يوافقون، ويفوضون،أُمنيةأطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  

والوكالء   GKTWوالرعاة، وداعمي  ، والمتطوعين لديها، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، وشركاها التجاريين،اوموظفين مجلس إدارتها، 
GKTW"( من أي مسؤولية بسبب التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير السينمائي و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا أو نشاطنا في  الطراف المعتمدة )"

"( واستخدامها، وإعادة إنتاجها، واستخدامها في المنتجات والعمال  التسجيالت )يشار إليها مجتمعة باسم " GKTWأو مع أي أنشطة أو فعاليات 

2

لمعفاة بسبب أي ضرر  ، أو ورثتهم، أو الممثلين الشخصيين أو المكلفين، برفع أي دعوى ضد أي من الطراف امنية إذا قام أي من المشاركين في الُ .4
والمتابعة، أو نتيجة لالنتقال إلى أو من أو التواجد في   منيةيلحق بشخص أو ممتلكات، نتيجة للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتنفيذ زيارات الُ 

ن والمكلفين، على دفع جميع تكاليف مثل  أو حول المنشآت، ثم أنه وفي هذا الحدث، يتفق كل منهم، بنفسه، أو من خالل ورثته، أو الممثلين القانونيي 
هذا اإلجراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة أو التكلفة أو النفقات التي تكبدتها الطراف المعفاة. 

أو ورثتهم  أُمنيةطفل لديه  ،  الحصرمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال أطفال قُصر و/أو نيابة عن أي  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .5
ي  أو ممثليهم الشخصيين أو أزواجهم أو أحفادهم أو من يحل محلهم، بموجب هذا على عدم رفع دعوى أو إقامة أي دعوى، أو مطالبة، أسباب تقاض

لطراف المعفاة فيما يتعلق أو ينجم  )قضائية أو شبه قضائية(، أو دعاوى إنصاف من أي نوع أو طبيعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي من ا
والمتابعة.  منيةعن الوفاء بزيارات الُ 

، بأنهم أُمنية، و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طفل لديه بأنفسهم،  منيةيقر ويوافق المشاركون في الُ .6
والمتابعة  منية ازل عن المسؤولية وقراءة جميع المواد تم توفيرها أو إتاحتها فيما يتعلق بزيارات الُ قد قرأوا وفهموا أحكام هذا اإلخالء العام والتن 

، الفرصة  أُمنية، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه منيةوالمنشآت. أتيحت للمشاركين في الُ 
، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر  منيةوالمتابعة. أتيحت للمشاركين في الُ  منيةبطة بأي أنشطة متعلقة بتحقيق زيارات الُ لالستفسار عن الخطار المرت 

يتفهم المشاركون في    ، الفرصة للتشاور مع مستشار قانوني فيما يتعلق بهذا االتفاق. أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  
، أنه لغرض تنفيذ اإلخالء العام والتنازل  أُمنية طفل لديه    ،، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرمنيةالُ 

والمتابعة، ونوافق كذلك    منية بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بتحقيق زيارات الُ  منية عن المسؤولية، فإن الطراف المعفاة لن تسمح للمشاركين في الُ 
لوريدا. صراحة على أن أحكام وبنود هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية تهدف إلى أن تكون واسعة وشاملة على النحو الذي يسمح به قانون ف

على الدفاع    ،أُمنيةال ال الحصر، طفل لديه  و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المث   بأنفسهم،  منيةيوافق المشاركون في الُ  .7
والطراف المعفاة وتعويضهم وعدم إلحاق أضرار بهم من وضد أي وجميع الخسائر، أو الضرار الناشئة من أو المتعلقة بأي إجراءات    GKTWعن  

ريقة أخرى، أو من خالل أو أثناء االنتقال إلى  والمتابعة أو بط منيةأو عدم التصرف من قبلهم أثناء المشاركة في أي أنشطة متعلقة بزيارات الُ 
المنشآت. 

، على أن أُمنيةو/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .8
وفقًا لقوانين والية فلوريدا. في حال تم اتخاذ أي إجراء أو دعوى أو إجراءات قضائية  هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية يجب أن يُحكم ُوفسر  

يقبلون   منية والمتابعة أو هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية، فإن المشاركين في الُ  منية نتيجة لي أمر أو شيء يؤثر أو يرتبط بزيارات الُ 
باعتبارها الوالية القضائية المناسبة والحصرية والمكان الذي سيتم إقامة   ،رالية في مقاطعة أوسيوال، فلوريداحصريًا محاكم الوالية أو المحاكم الفيد

الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات فيه. 

ُ و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ .9 ، كجزء من  منيةأ
بجمع معلومات وبيانات شخصية معينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات  GKTWوالمتابعة، بأن تقوم  منيةتحقيق زيارات الُ 

مين الصحي  الشخصية والصحية، ومعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية كما هو محدد في هذه الشروط في قانون قابلية التأ
، إلى جانب المعلومات والبيانات الشخصية الخرى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده فيما يتعلق بـالالئحة العامة  ("HIPAAوالمساءلة )"

، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  منية، والمشاركون في الُ (GDPRلحماية البيانات )
بجمع وتخزين وحفظ ومعالجة ونقل استخدم هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عن   GKTW ، والموافقة على أن تقوم أُمنية

تشفيات والمستجيبين الوليين ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين حسب الحاجة أو الطلب، وفق تقدير  طريق الكشف عن المعلومات التي تم جمعها للمس
GKTW   ُتتضمن هذه الموافقة واإلخالء  أُمنية، أو أطفال قُصر محددين، أو طفل لديه  منيةفي حاالت الطوارئ أو الرعاية والعالج للمشاركين في ال .

. سيتم جمع هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها  GKTWالحصر، اإلفصاح عن نموذج ملخص المريض  من المسؤولية، على سبيل المثال ال  
المتاحة: )متاحة من خالل:   GKTWوفقًا لسياسة خصوصية  GKTWوالكشف عنها من قبل 

https://www.gktw.org/contact/privacy.php) ومنقح محدث  نقل أو أي استخدام آخر لهذه   تقع مسؤولية معالجة أو تخزين أو  (كإصدار 
أية   GKTWالمعلومات من قبل هؤالء المستلمين في هذه الفقرة على عاتقهم وحدهم وفقًا لسياسات وممارسات هذه الطراف الثالثة ولن تتحمل 

ستلمين.مسؤولية أو التزام عن أي معالجة أو تخزين، أو نقل أو استخدام لهذه المعلومات أو البيانات من قبل هؤالء الم

، بنفسه و/أو نيابة عن  منيةما لم يتم تحديد خيار إلغاء المشاركة أدناه، فإن المشاركين في الُ  إخالء المسؤولية عن المشاركة في الترويج اإلعالمي. .10
، ومديريها، وأعضاء  GKTWويعفون مسؤولي    ، يوافقون، ويفوضون،أُمنيةأطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  

والوكالء   GKTWوالرعاة، وداعمي  ، والمتطوعين لديها، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، وشركاها التجاريين،اوموظفين مجلس إدارتها، 
GKTW"( من أي مسؤولية بسبب التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير السينمائي و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا أو نشاطنا في  الطراف المعتمدة )"

"( واستخدامها، وإعادة إنتاجها، واستخدامها في المنتجات والعمال  التسجيالت )يشار إليها مجتمعة باسم " GKTWأو مع أي أنشطة أو فعاليات 
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لمعفاة بسبب أي ضرر  ، أو ورثتهم، أو الممثلين الشخصيين أو المكلفين، برفع أي دعوى ضد أي من الطراف امنية إذا قام أي من المشاركين في الُ .4
والمتابعة، أو نتيجة لالنتقال إلى أو من أو التواجد في   منيةيلحق بشخص أو ممتلكات، نتيجة للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتنفيذ زيارات الُ 

ن والمكلفين، على دفع جميع تكاليف مثل  أو حول المنشآت، ثم أنه وفي هذا الحدث، يتفق كل منهم، بنفسه، أو من خالل ورثته، أو الممثلين القانونيي 
هذا اإلجراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة أو التكلفة أو النفقات التي تكبدتها الطراف المعفاة. 

أو ورثتهم  أُمنيةطفل لديه  ،  الحصرمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال أطفال قُصر و/أو نيابة عن أي  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .5
ي  أو ممثليهم الشخصيين أو أزواجهم أو أحفادهم أو من يحل محلهم، بموجب هذا على عدم رفع دعوى أو إقامة أي دعوى، أو مطالبة، أسباب تقاض

لطراف المعفاة فيما يتعلق أو ينجم  )قضائية أو شبه قضائية(، أو دعاوى إنصاف من أي نوع أو طبيعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي من ا
والمتابعة.  منيةعن الوفاء بزيارات الُ 

، بأنهم أُمنية، و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طفل لديه بأنفسهم،  منيةيقر ويوافق المشاركون في الُ .6
والمتابعة  منية ازل عن المسؤولية وقراءة جميع المواد تم توفيرها أو إتاحتها فيما يتعلق بزيارات الُ قد قرأوا وفهموا أحكام هذا اإلخالء العام والتن 

، الفرصة  أُمنية، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه منيةوالمنشآت. أتيحت للمشاركين في الُ 
، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر  منيةوالمتابعة. أتيحت للمشاركين في الُ  منيةبطة بأي أنشطة متعلقة بتحقيق زيارات الُ لالستفسار عن الخطار المرت 

يتفهم المشاركون في    ، الفرصة للتشاور مع مستشار قانوني فيما يتعلق بهذا االتفاق. أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  
، أنه لغرض تنفيذ اإلخالء العام والتنازل  أُمنية طفل لديه    ،، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرمنيةالُ 

والمتابعة، ونوافق كذلك    منية بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بتحقيق زيارات الُ  منية عن المسؤولية، فإن الطراف المعفاة لن تسمح للمشاركين في الُ 
لوريدا. صراحة على أن أحكام وبنود هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية تهدف إلى أن تكون واسعة وشاملة على النحو الذي يسمح به قانون ف

على الدفاع    ،أُمنيةال ال الحصر، طفل لديه  و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المث   بأنفسهم،  منيةيوافق المشاركون في الُ  .7
والطراف المعفاة وتعويضهم وعدم إلحاق أضرار بهم من وضد أي وجميع الخسائر، أو الضرار الناشئة من أو المتعلقة بأي إجراءات    GKTWعن  

ريقة أخرى، أو من خالل أو أثناء االنتقال إلى  والمتابعة أو بط منيةأو عدم التصرف من قبلهم أثناء المشاركة في أي أنشطة متعلقة بزيارات الُ 
المنشآت. 

، على أن أُمنيةو/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .8
وفقًا لقوانين والية فلوريدا. في حال تم اتخاذ أي إجراء أو دعوى أو إجراءات قضائية  هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية يجب أن يُحكم ُوفسر  

يقبلون   منية والمتابعة أو هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية، فإن المشاركين في الُ  منية نتيجة لي أمر أو شيء يؤثر أو يرتبط بزيارات الُ 
باعتبارها الوالية القضائية المناسبة والحصرية والمكان الذي سيتم إقامة   ،رالية في مقاطعة أوسيوال، فلوريداحصريًا محاكم الوالية أو المحاكم الفيد

الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات فيه. 

ُ و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ .9 ، كجزء من  منيةأ
بجمع معلومات وبيانات شخصية معينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات  GKTWوالمتابعة، بأن تقوم  منيةتحقيق زيارات الُ 

مين الصحي  الشخصية والصحية، ومعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية كما هو محدد في هذه الشروط في قانون قابلية التأ
، إلى جانب المعلومات والبيانات الشخصية الخرى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده فيما يتعلق بـالالئحة العامة  ("HIPAAوالمساءلة )"

، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  منية، والمشاركون في الُ (GDPRلحماية البيانات )
بجمع وتخزين وحفظ ومعالجة ونقل استخدم هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عن   GKTW ، والموافقة على أن تقوم أُمنية

تشفيات والمستجيبين الوليين ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين حسب الحاجة أو الطلب، وفق تقدير  طريق الكشف عن المعلومات التي تم جمعها للمس
GKTW   ُتتضمن هذه الموافقة واإلخالء  أُمنية، أو أطفال قُصر محددين، أو طفل لديه  منيةفي حاالت الطوارئ أو الرعاية والعالج للمشاركين في ال .

. سيتم جمع هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها  GKTWالحصر، اإلفصاح عن نموذج ملخص المريض  من المسؤولية، على سبيل المثال ال  
المتاحة: )متاحة من خالل:   GKTWوفقًا لسياسة خصوصية  GKTWوالكشف عنها من قبل 

https://www.gktw.org/contact/privacy.php) ومنقح محدث  نقل أو أي استخدام آخر لهذه   تقع مسؤولية معالجة أو تخزين أو  (كإصدار 
أية   GKTWالمعلومات من قبل هؤالء المستلمين في هذه الفقرة على عاتقهم وحدهم وفقًا لسياسات وممارسات هذه الطراف الثالثة ولن تتحمل 

ستلمين.مسؤولية أو التزام عن أي معالجة أو تخزين، أو نقل أو استخدام لهذه المعلومات أو البيانات من قبل هؤالء الم

، بنفسه و/أو نيابة عن  منيةما لم يتم تحديد خيار إلغاء المشاركة أدناه، فإن المشاركين في الُ  إخالء المسؤولية عن المشاركة في الترويج اإلعالمي. .10
، ومديريها، وأعضاء  GKTWويعفون مسؤولي    ، يوافقون، ويفوضون،أُمنيةأطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  

والوكالء   GKTWوالرعاة، وداعمي  ، والمتطوعين لديها، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، وشركاها التجاريين،اوموظفين مجلس إدارتها، 
GKTW"( من أي مسؤولية بسبب التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير السينمائي و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا أو نشاطنا في  الطراف المعتمدة )"

"( واستخدامها، وإعادة إنتاجها، واستخدامها في المنتجات والعمال  التسجيالت )يشار إليها مجتمعة باسم " GKTWأو مع أي أنشطة أو فعاليات 
2

لمعفاة بسبب أي ضرر  ، أو ورثتهم، أو الممثلين الشخصيين أو المكلفين، برفع أي دعوى ضد أي من الطراف امنية إذا قام أي من المشاركين في الُ .4
والمتابعة، أو نتيجة لالنتقال إلى أو من أو التواجد في   منيةيلحق بشخص أو ممتلكات، نتيجة للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتنفيذ زيارات الُ 

ن والمكلفين، على دفع جميع تكاليف مثل  أو حول المنشآت، ثم أنه وفي هذا الحدث، يتفق كل منهم، بنفسه، أو من خالل ورثته، أو الممثلين القانونيي 
هذا اإلجراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة أو التكلفة أو النفقات التي تكبدتها الطراف المعفاة. 

أو ورثتهم  أُمنيةطفل لديه  ،  الحصرمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال أطفال قُصر و/أو نيابة عن أي  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .5
ي  أو ممثليهم الشخصيين أو أزواجهم أو أحفادهم أو من يحل محلهم، بموجب هذا على عدم رفع دعوى أو إقامة أي دعوى، أو مطالبة، أسباب تقاض

لطراف المعفاة فيما يتعلق أو ينجم  )قضائية أو شبه قضائية(، أو دعاوى إنصاف من أي نوع أو طبيعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي من ا
والمتابعة.  منيةعن الوفاء بزيارات الُ 

، بأنهم أُمنية، و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طفل لديه بأنفسهم،  منيةيقر ويوافق المشاركون في الُ .6
والمتابعة  منية ازل عن المسؤولية وقراءة جميع المواد تم توفيرها أو إتاحتها فيما يتعلق بزيارات الُ قد قرأوا وفهموا أحكام هذا اإلخالء العام والتن 

، الفرصة  أُمنية، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه منيةوالمنشآت. أتيحت للمشاركين في الُ 
، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر  منيةوالمتابعة. أتيحت للمشاركين في الُ  منيةبطة بأي أنشطة متعلقة بتحقيق زيارات الُ لالستفسار عن الخطار المرت 

يتفهم المشاركون في    ، الفرصة للتشاور مع مستشار قانوني فيما يتعلق بهذا االتفاق. أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  
، أنه لغرض تنفيذ اإلخالء العام والتنازل  أُمنية طفل لديه    ،، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرمنيةالُ 

والمتابعة، ونوافق كذلك    منية بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بتحقيق زيارات الُ  منية عن المسؤولية، فإن الطراف المعفاة لن تسمح للمشاركين في الُ 
لوريدا. صراحة على أن أحكام وبنود هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية تهدف إلى أن تكون واسعة وشاملة على النحو الذي يسمح به قانون ف

على الدفاع    ،أُمنيةال ال الحصر، طفل لديه  و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المث   بأنفسهم،  منيةيوافق المشاركون في الُ  .7
والطراف المعفاة وتعويضهم وعدم إلحاق أضرار بهم من وضد أي وجميع الخسائر، أو الضرار الناشئة من أو المتعلقة بأي إجراءات    GKTWعن  

ريقة أخرى، أو من خالل أو أثناء االنتقال إلى  والمتابعة أو بط منيةأو عدم التصرف من قبلهم أثناء المشاركة في أي أنشطة متعلقة بزيارات الُ 
المنشآت. 

، على أن أُمنيةو/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .8
وفقًا لقوانين والية فلوريدا. في حال تم اتخاذ أي إجراء أو دعوى أو إجراءات قضائية  هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية يجب أن يُحكم ُوفسر  

يقبلون   منية والمتابعة أو هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية، فإن المشاركين في الُ  منية نتيجة لي أمر أو شيء يؤثر أو يرتبط بزيارات الُ 
باعتبارها الوالية القضائية المناسبة والحصرية والمكان الذي سيتم إقامة   ،رالية في مقاطعة أوسيوال، فلوريداحصريًا محاكم الوالية أو المحاكم الفيد

الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات فيه. 

ُ و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ .9 ، كجزء من  منيةأ
بجمع معلومات وبيانات شخصية معينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات  GKTWوالمتابعة، بأن تقوم  منيةتحقيق زيارات الُ 

مين الصحي  الشخصية والصحية، ومعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية كما هو محدد في هذه الشروط في قانون قابلية التأ
، إلى جانب المعلومات والبيانات الشخصية الخرى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده فيما يتعلق بـالالئحة العامة  ("HIPAAوالمساءلة )"

، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  منية، والمشاركون في الُ (GDPRلحماية البيانات )
بجمع وتخزين وحفظ ومعالجة ونقل استخدم هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عن   GKTW ، والموافقة على أن تقوم أُمنية

تشفيات والمستجيبين الوليين ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين حسب الحاجة أو الطلب، وفق تقدير  طريق الكشف عن المعلومات التي تم جمعها للمس
GKTW   ُتتضمن هذه الموافقة واإلخالء  أُمنية، أو أطفال قُصر محددين، أو طفل لديه  منيةفي حاالت الطوارئ أو الرعاية والعالج للمشاركين في ال .

. سيتم جمع هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها  GKTWالحصر، اإلفصاح عن نموذج ملخص المريض  من المسؤولية، على سبيل المثال ال  
المتاحة: )متاحة من خالل:   GKTWوفقًا لسياسة خصوصية  GKTWوالكشف عنها من قبل 

https://www.gktw.org/contact/privacy.php) ومنقح محدث  نقل أو أي استخدام آخر لهذه   تقع مسؤولية معالجة أو تخزين أو  (كإصدار 
أية   GKTWالمعلومات من قبل هؤالء المستلمين في هذه الفقرة على عاتقهم وحدهم وفقًا لسياسات وممارسات هذه الطراف الثالثة ولن تتحمل 

ستلمين.مسؤولية أو التزام عن أي معالجة أو تخزين، أو نقل أو استخدام لهذه المعلومات أو البيانات من قبل هؤالء الم

، بنفسه و/أو نيابة عن  منيةما لم يتم تحديد خيار إلغاء المشاركة أدناه، فإن المشاركين في الُ  إخالء المسؤولية عن المشاركة في الترويج اإلعالمي. .10
، ومديريها، وأعضاء  GKTWويعفون مسؤولي    ، يوافقون، ويفوضون،أُمنيةأطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  

والوكالء   GKTWوالرعاة، وداعمي  ، والمتطوعين لديها، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، وشركاها التجاريين،اوموظفين مجلس إدارتها، 
GKTW"( من أي مسؤولية بسبب التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير السينمائي و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا أو نشاطنا في  الطراف المعتمدة )"

"( واستخدامها، وإعادة إنتاجها، واستخدامها في المنتجات والعمال  التسجيالت )يشار إليها مجتمعة باسم " GKTWأو مع أي أنشطة أو فعاليات 
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لمعفاة بسبب أي ضرر  ، أو ورثتهم، أو الممثلين الشخصيين أو المكلفين، برفع أي دعوى ضد أي من الطراف امنية إذا قام أي من المشاركين في الُ .4
والمتابعة، أو نتيجة لالنتقال إلى أو من أو التواجد في   منيةيلحق بشخص أو ممتلكات، نتيجة للمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتنفيذ زيارات الُ 

ن والمكلفين، على دفع جميع تكاليف مثل  أو حول المنشآت، ثم أنه وفي هذا الحدث، يتفق كل منهم، بنفسه، أو من خالل ورثته، أو الممثلين القانونيي 
هذا اإلجراء، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة أو التكلفة أو النفقات التي تكبدتها الطراف المعفاة. 

أو ورثتهم  أُمنيةطفل لديه  ،  الحصرمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال أطفال قُصر و/أو نيابة عن أي  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .5
ي  أو ممثليهم الشخصيين أو أزواجهم أو أحفادهم أو من يحل محلهم، بموجب هذا على عدم رفع دعوى أو إقامة أي دعوى، أو مطالبة، أسباب تقاض

لطراف المعفاة فيما يتعلق أو ينجم  )قضائية أو شبه قضائية(، أو دعاوى إنصاف من أي نوع أو طبيعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد أي من ا
والمتابعة.  منيةعن الوفاء بزيارات الُ 

، بأنهم أُمنية، و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طفل لديه بأنفسهم،  منيةيقر ويوافق المشاركون في الُ .6
والمتابعة  منية ازل عن المسؤولية وقراءة جميع المواد تم توفيرها أو إتاحتها فيما يتعلق بزيارات الُ قد قرأوا وفهموا أحكام هذا اإلخالء العام والتن 

، الفرصة  أُمنية، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه منيةوالمنشآت. أتيحت للمشاركين في الُ 
، بنفسه و/أو لي أطفال قُصر  منيةوالمتابعة. أتيحت للمشاركين في الُ  منيةبطة بأي أنشطة متعلقة بتحقيق زيارات الُ لالستفسار عن الخطار المرت 

يتفهم المشاركون في    ، الفرصة للتشاور مع مستشار قانوني فيما يتعلق بهذا االتفاق. أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  
، أنه لغرض تنفيذ اإلخالء العام والتنازل  أُمنية طفل لديه    ،، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرمنيةالُ 

والمتابعة، ونوافق كذلك    منية بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بتحقيق زيارات الُ  منية عن المسؤولية، فإن الطراف المعفاة لن تسمح للمشاركين في الُ 
لوريدا. صراحة على أن أحكام وبنود هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية تهدف إلى أن تكون واسعة وشاملة على النحو الذي يسمح به قانون ف

على الدفاع    ،أُمنيةال ال الحصر، طفل لديه  و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المث   بأنفسهم،  منيةيوافق المشاركون في الُ  .7
والطراف المعفاة وتعويضهم وعدم إلحاق أضرار بهم من وضد أي وجميع الخسائر، أو الضرار الناشئة من أو المتعلقة بأي إجراءات    GKTWعن  

ريقة أخرى، أو من خالل أو أثناء االنتقال إلى  والمتابعة أو بط منيةأو عدم التصرف من قبلهم أثناء المشاركة في أي أنشطة متعلقة بزيارات الُ 
المنشآت. 

، على أن أُمنيةو/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ  .8
وفقًا لقوانين والية فلوريدا. في حال تم اتخاذ أي إجراء أو دعوى أو إجراءات قضائية  هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية يجب أن يُحكم ُوفسر  

يقبلون   منية والمتابعة أو هذا اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية، فإن المشاركين في الُ  منية نتيجة لي أمر أو شيء يؤثر أو يرتبط بزيارات الُ 
باعتبارها الوالية القضائية المناسبة والحصرية والمكان الذي سيتم إقامة   ،رالية في مقاطعة أوسيوال، فلوريداحصريًا محاكم الوالية أو المحاكم الفيد

الدعاوى أو اتخاذ اإلجراءات فيه. 

ُ و/أو نيابة عن أي أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  بأنفسهم، منيةيوافق المشاركون في الُ .9 ، كجزء من  منيةأ
بجمع معلومات وبيانات شخصية معينة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، البيانات  GKTWوالمتابعة، بأن تقوم  منيةتحقيق زيارات الُ 

مين الصحي  الشخصية والصحية، ومعلومات التعريف الشخصية والمعلومات الصحية المحمية كما هو محدد في هذه الشروط في قانون قابلية التأ
، إلى جانب المعلومات والبيانات الشخصية الخرى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده فيما يتعلق بـالالئحة العامة  ("HIPAAوالمساءلة )"

، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  منية، والمشاركون في الُ (GDPRلحماية البيانات )
بجمع وتخزين وحفظ ومعالجة ونقل استخدم هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عن   GKTW ، والموافقة على أن تقوم أُمنية

تشفيات والمستجيبين الوليين ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين حسب الحاجة أو الطلب، وفق تقدير  طريق الكشف عن المعلومات التي تم جمعها للمس
GKTW   ُتتضمن هذه الموافقة واإلخالء  أُمنية، أو أطفال قُصر محددين، أو طفل لديه  منيةفي حاالت الطوارئ أو الرعاية والعالج للمشاركين في ال .

. سيتم جمع هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونقلها  GKTWالحصر، اإلفصاح عن نموذج ملخص المريض  من المسؤولية، على سبيل المثال ال  
المتاحة: )متاحة من خالل:   GKTWوفقًا لسياسة خصوصية  GKTWوالكشف عنها من قبل 

https://www.gktw.org/contact/privacy.php) ومنقح محدث  نقل أو أي استخدام آخر لهذه   تقع مسؤولية معالجة أو تخزين أو  (كإصدار 
أية   GKTWالمعلومات من قبل هؤالء المستلمين في هذه الفقرة على عاتقهم وحدهم وفقًا لسياسات وممارسات هذه الطراف الثالثة ولن تتحمل 

ستلمين.مسؤولية أو التزام عن أي معالجة أو تخزين، أو نقل أو استخدام لهذه المعلومات أو البيانات من قبل هؤالء الم

، بنفسه و/أو نيابة عن  منيةما لم يتم تحديد خيار إلغاء المشاركة أدناه، فإن المشاركين في الُ  إخالء المسؤولية عن المشاركة في الترويج اإلعالمي. .10
، ومديريها، وأعضاء  GKTWويعفون مسؤولي    ، يوافقون، ويفوضون،أُمنيةأطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  

والوكالء   GKTWوالرعاة، وداعمي  ، والمتطوعين لديها، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، وشركاها التجاريين،اوموظفين مجلس إدارتها، 
GKTW"( من أي مسؤولية بسبب التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير السينمائي و/أو تسجيل مشاركتنا، أو وجودنا أو نشاطنا في  الطراف المعتمدة )"

"( واستخدامها، وإعادة إنتاجها، واستخدامها في المنتجات والعمال  التسجيالت )يشار إليها مجتمعة باسم " GKTWأو مع أي أنشطة أو فعاليات 
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، والفعاليات،  GKTWوأنشطة    GKTWومشاركة هذه التسجيالت من خالل وباالشتراك مع    إذاعتهاعها، أو نشرها، أو عرضها، أو  الخرى، أو توزي 
GKTWمن قبل أو نيابة عن الطراف المعتمدة منه. قد تطلب    GKTWوالمواقع، والوسائط االجتماعية ووسائل اإلعالم واإلعالن والترويج ورعاية  

أو الطفال القُصر المحددين أو أي أعضاء لديها الستخدامها في المواد   منيةومات عن السيرة الذاتية حول المشاركين في الُ وتحتاج صوًرا ومعل
يمنح المشاركون في   "(.صور/معلومات )"والنشطة والفعاليات ذات الصلة GKTWوالنشطة الترويجية قبل وأثناء وبعد زيارتنا أو مشاركتنا مع 

GKTWالموافقة، واإلذن، ويعفون ، أُمنيةسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه ، بنفمنيةالُ 
السرة )"حقوق الترويج   أفرادمن المسؤولية والطراف المعفاة إلنشاء وعمل تسجيالت، واستخدام أسماء، وترغيب، وصور شخصية، وكل 

والفعاليات   GKTWفي اإلعالنات والمواد الترويجية وأنشطة جمع التبرعات، فضالً عن منتجات  GKTWمعلوماتنا في /اإلعالمي"( وصورنا
المعقول، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، على اإلنترنت، وفي وسائل   GKTWوالنشطة الخرى، في التنسيقات والوسائط وفقًا لتقدير 

، بنفسه  منيةيوافق المشاركون في الُ  التواصل االجتماعي، وتطبيقات الهاتف المحمول والتقنيات المعروفة اآلن أو التقنيات التي سيتم تقديمها الحقًا. 
على أنه ال يلزم تقديم أي تسجيالت أو إعالنات أو  ، أُمنيةلى سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك ع

لحصول على  مواد ترويجية أو غيرها من المواد إلينا أو إلى أي فرد من أفراد عائلتنا من أجل الموافقة، وال يحق لي مشارك أو أحد أفراد السرة ا
، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر  منيةيوافق المشتركون في الُ  المعلومات. /يالت أو حقوق الدعاية أو الصور أي تعويض مقابل استخدام هذه التسج

على أن جميع التسجيالت والمواد اإلعالنية والترويجية والصور التي التقطها أو  ، أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه 
، وفقًا لتقديرها، تسجيل حقوق  GKTW، إلى جانب جميع حقوق الطبع والنشر. يحق لـ GKTWراف المعتمدة مملوكة لـ والط GKTWنيابة عن 

معلوماتنا المتعلقة بها. /أو العمال التي قد تحتوي على أو تستخدم حقوق الدعاية أو صورنا GKTWالطبع والنشر في التسجيالت وغيرها من مواد  
ويخلون ويوافقون  ،  أُمنية، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  نيةميعفي المشاركون في الُ 

لترويج  على عدم إلحاق الضرر بالطراف المعفاة )كما هو محدد فيما يلي( من أي مسؤولية، بما في ذلك، دون حصر، أي مطالبات بالتشهير أو كثرة ا
أو الخصوصية، بحكم استخدام أي صور/معلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي تغيير في هذه الصور، سواء عن قصد  /اإلعالمي و

لصور  أو غير ذلك. يشمل هذا التفويض أيًضا الشخاص أو الشركات أو المنظمات أو الشركات أو الجمعيات أو الكيانات المشاركة في التقاط هذه ا 
أطرافًا أو تسجيل هذه المقابالت. يجب أن يشكل هؤالء الشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو الكيانات "و/أو تصوير 

أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال  /، بنفسه و منيةيقوم المشاركون في الُ  .اإلخالء " لغراض هذا الترخيص ومعتمدين 
، بتفويض الطراف المصرح لها بالتوزيع اآلن أو في أي وقت في المستقبل، لكل هذه التسجيالت، الصور/حقوق المعلومات  أُمنيةطفل لديه  ر،  ال الحص 

ى  والدعاية لي شخص أو شركة أو منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو كيان على هذا النحو ونتيجة لذلك يجوز للطراف المعتمدة اختيار ما يلي، عل
محطات  سبيل المثال ال الحصر، أي جمهور أو أي مجالت أو مدونات أو اإلنترنت أو الوسائط االجتماعية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو الصحف أو  

و المعلومات بشكل  أ/أو محطات الراديو التي تقدم الخبار و /التلفزيون أو غيرها من التكنولوجيا أو الوسائط المعروفة اآلن أو التي تم تطويرها الحقًا و 
أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /، بنفسه و منيةيقوم المشاركون في الُ  عام إلى الجمهور العام.

االلتزام بأحكام هذه االتفاقية، وتبرئة ساحة  يابة عن كل فرد من أفراد عائلتنا، باإلعفاء من المسؤولية، والتنازل للغير، والتخلي عن المطالبة، و، ن أُمنية
والديون، الطراف المعفاة على الدوام وخلفائهم، وورثتهم، والمتنازلون لهم عن أي وجميع اإلجراءات، وطريقة العمل، وأسباب التقاضي، والدعاوى،  

العقود، والجدل، واالتفاقات، والوعود، والفروق والضرار  والمستحقات، ومبالغ المال، والحسابات، والسندات، والفواتير، والتخصصات، والعهود، و
القاصر، أو ورثته أو من    حقوق الملكية، وأن يكون هذا القاصر )أو أيًا من خلفات هذا  والحكام والمطالب وأوامر الداء أياً كانت، بموجب القانون أو

الساعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي حق أو مطالبة بأي عائدات  يحل محله(، كان لديهم أو قد يكون لديهم من بدء الخليقة وحتى قيام 
المعلومات و  /أو مبالغ من الموال التي تم إنشاؤها أو تلقيها من قبل أي من الطراف المعتمدة بسبب استخدام أو بيع أو نشر التسجيالت والصور 

 حقوق الدعاية الموضحة هنا. 

اإلعالميخيار المشاركة في الترويج  
المشاركة   10محدد أن يختار ما إذا كان سيشارك أو لن يشارك في كل رغبة على حدة وذلك بالرجوع إلى القسم  منيةيجب على كل مشارك في الُ 

كة في التريج إلى االختيار والتوقيع على خيار المشاركة/عدم المشاركة في اإلعفاء من المشار منية في الترويج اإلعالمي. يحتاج المشارك في الُ 
وأن يكتب أسماء أي أطفال قُصر محددين يرغب في مشاركتهم/إلغاء مشاركتهم في الترويج    منيةاإلعالمي في مساحة التوقيع أدناه لكل مشارك في الُ 

قوق أخرى بموجب اإلخالء  ال يؤدي المشاركة/إلغاء المشاركة من الترويج اإلعالمي هذا إلى إزالة أو تغيير أي أقسام أو التزامات أو ح اإلعالمي.
موافقون على المشاركة في الترويج اإلعالمي كما   منية العام والتنازل عن المسؤولية. إذا لم يتم تحديد أي خيار، فسوف يتم اعتبار المشاركون في الُ 

. 10هو موضح في الفقرة 

على شروط االتفاق العام   ،العام والتنازل عن المسؤولية، أوافق أنا، __اكتب االسم________ اإلخالء من خالل تنفيذ هذا  
إلخالء المسؤولية والتنازل عنها، والمضمنة هنا باإلشارة وبموجب التوقيع أدناه 

قأصر محددين. فإنني أقر/نقر بأنني/بأننا تلقيت/تلقينا واستعرضت/استعرضنا، نيابة عني/عنا و/أو أي من أطفال 
  منية باإلضافة إلى ذلك، أشارك/ال أشارك أنا/ نحن والمشاركين في الأ 

 أعاله.  10حسبما هو موصوف في القسم 
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Give Kids The World Release
 Give Kids The World Village يتم استكمالها من قبل، أو نيابة عن، أي فرد يزور 

( 3من  1)

اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية

،Give Kids World Worldتقدم . Inc وهي مؤسسة ، "( غير ربحية في فلوريداGKTW أُمنية"( إلى ____ )اسم طفل لديه  )
والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم

"

 :

 المشاركون اآلخرون )یشار إلیھم مجتمعین بلفظ "المشاركون في أُمنیة  ولك ل فرد  على حدة  "المشارك في األ ُمنیة"(، الفرصة لتحقیق أُمنیة. یقصد بـ  األ ُمنیة " : زیارة 
GKTW   ،في وسط فلوریدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى حدیقة المالھي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفیھ  في GKTW Village  إلى

Village، كما أن المشاركون في األ ُمنیة قد یمكنھم الحصول على زیارات متابعة إضافیة، حسبما یلزم، والتي یشار إلیھا بلفظ "زیارات المتابعة"، ویشار إلى  األ ُمنیة 
وزیارات المتابعة مجتمعین بلفظ " زیارات األ ُمنیة  والمتابعة".  و یمكن للمشارك في األ ُمنیة تحدید بعض األطفال القُصر  في ھذا اإلخالء العام بحیث  یكون ذلك المشارك 

في األ ُمنیة ھو ولي األمر أو الوصي القانوني أو لدیھ سلطة أخرى لتنفیذ ھذا اإلخالء  العام نیابة عن األطفال القُصر الذین تم تحدیدھم  وإلزامھم ألغراض المشاركة في 
األطفال   زیارات األ ُمنیة  والمتابعة، ویشار إلى ھؤالء األطفال التابعین للمشاركین في األ ُمنیة في ھذا اإلخالء  العام باسم "

القُصر المحددین ."  و فیما یتعلق بمنح GKTW لطفل لدیھ أُمنیة  والمشاركون في األ ُمنیة الفرصة للمشاركین في األ ُمنیة لكي یشاركوا في زیارات األ ُمنیة   والمتابعة 
والسماح باإلضافة إلى ذلك للمشاركین في األ ُمنیة بالدخول إلى األنشطة أو الزیارة والمشاركة في أنشطة ضمن حدیقة واحدة أو أكثر، أو المنشآت  التي تملكھا أو تدیرھا أو 

تشغلھا  GKTW )"منشآت  GKTW"( أو غیرھا من الممتلكات، أو الحدائق، أو المنشآت المملوكة ألطراف ثالثة )" منشآت الطرف  الثالث"( )یشارك إلى منشآت  
GKTW ومنشآت الطرف الثالث بلفظ "المنشآت "(، واعتراًفا بالمخاطر المحتملة التي قد یتعرض لھا كل منھم طواعیة أو  یخضعون للمشاركة في أي من األنشطة المتعلقة 

بتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو غیر ذلك في المنشآت، والتي قد تشمل على سبیل المثال ال الحصر،  المشاركة في نشاط بد ني شاق وغیر شاق، والتعرض للمواد 
الخطرة، والعناصر الخطرة، والمواد المثیرة للحساسیة وغیرھا من المواد التي قد تكون ضارة أو  خطیرة، والتعرض للحیوانات البریة واآللیفة  على حد سواء، والمشاركة في 

أي نشاط آخر قد یكون مكمًال أو عارًضا لتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو  الدخول أو زیارة المنشآت، وعلیھ فإنني أنا/نحن، الموقع أدناه، نیابة عن نفسي وطفلي 
،  أوافق على ما یلي  القاصر )حسب االقتضاء وحسب ما یشار إلیھ أطفال قُصر ُمحددین(

دین أد ناه، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،   1. یقوم كل مشارك في األ ُمنیة، عن علم، وحریة وطواعیة، ب نفسھ و/أو نیابة عن أطفال قُصر ُمحدَّ

، ولكل من ورثتهم وممثليهم الشخصين ومن يحل محلهم، باإلخالء التام، والتنازل عن جميع المطالبات والمطالب وأسباب الدعوى  أُمنيةطفل لديه 
والمتابعة، سواء أكان ذلك  منيةزيارات الُ بتحقيق علق ، والدعاوى من أي نوع أو طبيعة، والتي تنشأ نتيجة لمشاركتنا في أي أنشطة تت واإلبراء منها

وأي   GKTWيتعلق باالنتقال أو السفر في حد ذاته إلى أو من أي منشأة، والتي من خاللها قد تنجم عنها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر ضد 
موظفيها كليًا أو جزئيًا، وكذلك جميع الشركات والشركات   أو مديريها أو أعضائها أو مسؤوليها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو  GKTWمن شركاء 

والمتابعة أو المشاركة فيها أو   منية، باإلضافة إلى جميع المتطوعين والفراد اآلخرين المشاركين في زيارات الُ GKTWذات الصلة والمنتسبة لـ 
المثال ال الحصر أي مما ذكر أعاله أو ما ينشأ عن اإلهمال )بسيط أو جسيم(  "( بما في ذلك على سبيل  الطراف المعفاة  المرتبطة بها )المشار إليه بلفظ 

أنفسهم و/أو نيابة عن الطفال القصر المحددين لدينا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  ب ،  منيةيقر المشاركون في الُ و  من قبل الطراف المعفاة.
ومتابعة إضافية.  أُمنية الولية وأي زيارات  منيةسيظل ساريًا وقابالً للتنفيذ للُ   اإلخالءبأن هذا  أُمنيةطفل لديه 

، المسؤولية  أُمنيةو/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  ،بأنفسهم، منيةيتحمل المشاركون في الُ .2
أي وجميع مخاطر المرض أو اإلصابة أو الذى الذي يحل بنفسه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة واإلصابة، أو أي  عن  دراية كاملة  ب 

بتحقيقتلحق بفقدان أو إتالف الممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه المخاطر مالزمة أو عرضية للنشطة المتعلقة حادث آخر، والضرار التي 
أفهم وأقر بأن المشاركة في بعض  و إلى أو يتواجدون في أو حول المنشآت.  ينتقلونممن  منيةوالمتابعة أم ال، أو المشاركون في الُ  منية زيارات الُ 

والمتابعة، بما في ذلك استخدام معدات التمارين الموجودة في المبنى، تنطوي على خطر اإلصابة الخطيرة،   منيةتحقيق زيارات الُ النشطة المتعلقة ب 
أو نيابة الطفال القصر المحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر /و  بأنفسهم،  منيةيقر المشاركون في الُ و   بما في ذلك العجز الدائم والموت.

والمتابعة، وأن كل طفل قاصر تم تحديده لديه تصريح كاف   منية ، بأنهم بصحة جيدة لالضطالع بأي نشاط يتعلق بالوفاء بزيارات الُ أُمنيةطفل لديه 
من طبيب متخصص للقيام بهذا النشاط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممارسة الرياضة. 

أو نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /و بأنفسهم ،منية يخلي ويعفي المشاركون في الُ .3
به بموجب  ، وكذلك ورثتهم، وممثليهم القانونيين، أو ممثلهم الشخصي، أو من يحل محلهم، من تاريخ هذه االتفاقية، وإلى البد، إلى الحد المسموح  أُمنية

، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن االنتقال إلى أو من المنشآت  منيةالقانون، من المسؤولية تجاه الطراف المعفاة من أي ضرر أو وفاة للمشاركين في الُ 
كن في أي من المنشآت  والمتابعة سواء كانت أو لم ت  منيةأو التواجد في أو حول المنشآت، والمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

أو إذا كانت هذه اإلصابة ناتجة عن اإلهمال )البسيط أو الجسيم( لي من الطراف المعفاة أو من خاللها أو تقاعس الطراف المعفاة. 

أُمنيةطفل لديه 

 االسم الول 

 االسم الخير
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، والفعاليات،  GKTWوأنشطة    GKTWومشاركة هذه التسجيالت من خالل وباالشتراك مع    إذاعتهاعها، أو نشرها، أو عرضها، أو  الخرى، أو توزي 
GKTWمن قبل أو نيابة عن الطراف المعتمدة منه. قد تطلب    GKTWوالمواقع، والوسائط االجتماعية ووسائل اإلعالم واإلعالن والترويج ورعاية  

أو الطفال القُصر المحددين أو أي أعضاء لديها الستخدامها في المواد   منيةومات عن السيرة الذاتية حول المشاركين في الُ وتحتاج صوًرا ومعل
يمنح المشاركون في   "(.صور/معلومات )"والنشطة والفعاليات ذات الصلة GKTWوالنشطة الترويجية قبل وأثناء وبعد زيارتنا أو مشاركتنا مع 

GKTWالموافقة، واإلذن، ويعفون ، أُمنيةسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه ، بنفمنيةالُ 
السرة )"حقوق الترويج   أفرادمن المسؤولية والطراف المعفاة إلنشاء وعمل تسجيالت، واستخدام أسماء، وترغيب، وصور شخصية، وكل 

والفعاليات   GKTWفي اإلعالنات والمواد الترويجية وأنشطة جمع التبرعات، فضالً عن منتجات  GKTWمعلوماتنا في /اإلعالمي"( وصورنا
المعقول، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، على اإلنترنت، وفي وسائل   GKTWوالنشطة الخرى، في التنسيقات والوسائط وفقًا لتقدير 

، بنفسه  منيةيوافق المشاركون في الُ  التواصل االجتماعي، وتطبيقات الهاتف المحمول والتقنيات المعروفة اآلن أو التقنيات التي سيتم تقديمها الحقًا. 
على أنه ال يلزم تقديم أي تسجيالت أو إعالنات أو  ، أُمنيةلى سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك ع

لحصول على  مواد ترويجية أو غيرها من المواد إلينا أو إلى أي فرد من أفراد عائلتنا من أجل الموافقة، وال يحق لي مشارك أو أحد أفراد السرة ا
، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر  منيةيوافق المشتركون في الُ  المعلومات. /يالت أو حقوق الدعاية أو الصور أي تعويض مقابل استخدام هذه التسج

على أن جميع التسجيالت والمواد اإلعالنية والترويجية والصور التي التقطها أو  ، أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه 
، وفقًا لتقديرها، تسجيل حقوق  GKTW، إلى جانب جميع حقوق الطبع والنشر. يحق لـ GKTWراف المعتمدة مملوكة لـ والط GKTWنيابة عن 

معلوماتنا المتعلقة بها. /أو العمال التي قد تحتوي على أو تستخدم حقوق الدعاية أو صورنا GKTWالطبع والنشر في التسجيالت وغيرها من مواد  
ويخلون ويوافقون  ،  أُمنية، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  نيةميعفي المشاركون في الُ 

لترويج  على عدم إلحاق الضرر بالطراف المعفاة )كما هو محدد فيما يلي( من أي مسؤولية، بما في ذلك، دون حصر، أي مطالبات بالتشهير أو كثرة ا
أو الخصوصية، بحكم استخدام أي صور/معلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي تغيير في هذه الصور، سواء عن قصد  /اإلعالمي و

لصور  أو غير ذلك. يشمل هذا التفويض أيًضا الشخاص أو الشركات أو المنظمات أو الشركات أو الجمعيات أو الكيانات المشاركة في التقاط هذه ا 
أطرافًا أو تسجيل هذه المقابالت. يجب أن يشكل هؤالء الشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو الكيانات "و/أو تصوير 

أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال  /، بنفسه و منيةيقوم المشاركون في الُ  .اإلخالء " لغراض هذا الترخيص ومعتمدين 
، بتفويض الطراف المصرح لها بالتوزيع اآلن أو في أي وقت في المستقبل، لكل هذه التسجيالت، الصور/حقوق المعلومات  أُمنيةطفل لديه  ر،  ال الحص 

ى  والدعاية لي شخص أو شركة أو منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو كيان على هذا النحو ونتيجة لذلك يجوز للطراف المعتمدة اختيار ما يلي، عل
محطات  سبيل المثال ال الحصر، أي جمهور أو أي مجالت أو مدونات أو اإلنترنت أو الوسائط االجتماعية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو الصحف أو  

و المعلومات بشكل  أ/أو محطات الراديو التي تقدم الخبار و /التلفزيون أو غيرها من التكنولوجيا أو الوسائط المعروفة اآلن أو التي تم تطويرها الحقًا و 
أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /، بنفسه و منيةيقوم المشاركون في الُ  عام إلى الجمهور العام.

االلتزام بأحكام هذه االتفاقية، وتبرئة ساحة  يابة عن كل فرد من أفراد عائلتنا، باإلعفاء من المسؤولية، والتنازل للغير، والتخلي عن المطالبة، و، ن أُمنية
والديون، الطراف المعفاة على الدوام وخلفائهم، وورثتهم، والمتنازلون لهم عن أي وجميع اإلجراءات، وطريقة العمل، وأسباب التقاضي، والدعاوى،  

العقود، والجدل، واالتفاقات، والوعود، والفروق والضرار  والمستحقات، ومبالغ المال، والحسابات، والسندات، والفواتير، والتخصصات، والعهود، و
القاصر، أو ورثته أو من    حقوق الملكية، وأن يكون هذا القاصر )أو أيًا من خلفات هذا  والحكام والمطالب وأوامر الداء أياً كانت، بموجب القانون أو

الساعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي حق أو مطالبة بأي عائدات  يحل محله(، كان لديهم أو قد يكون لديهم من بدء الخليقة وحتى قيام 
المعلومات و  /أو مبالغ من الموال التي تم إنشاؤها أو تلقيها من قبل أي من الطراف المعتمدة بسبب استخدام أو بيع أو نشر التسجيالت والصور 

 حقوق الدعاية الموضحة هنا. 

اإلعالميخيار المشاركة في الترويج  
المشاركة   10محدد أن يختار ما إذا كان سيشارك أو لن يشارك في كل رغبة على حدة وذلك بالرجوع إلى القسم  منيةيجب على كل مشارك في الُ 

كة في التريج إلى االختيار والتوقيع على خيار المشاركة/عدم المشاركة في اإلعفاء من المشار منية في الترويج اإلعالمي. يحتاج المشارك في الُ 
وأن يكتب أسماء أي أطفال قُصر محددين يرغب في مشاركتهم/إلغاء مشاركتهم في الترويج    منيةاإلعالمي في مساحة التوقيع أدناه لكل مشارك في الُ 

قوق أخرى بموجب اإلخالء  ال يؤدي المشاركة/إلغاء المشاركة من الترويج اإلعالمي هذا إلى إزالة أو تغيير أي أقسام أو التزامات أو ح اإلعالمي.
موافقون على المشاركة في الترويج اإلعالمي كما   منية العام والتنازل عن المسؤولية. إذا لم يتم تحديد أي خيار، فسوف يتم اعتبار المشاركون في الُ 

. 10هو موضح في الفقرة 

على شروط االتفاق العام   ،العام والتنازل عن المسؤولية، أوافق أنا، __اكتب االسم________ اإلخالء من خالل تنفيذ هذا  
إلخالء المسؤولية والتنازل عنها، والمضمنة هنا باإلشارة وبموجب التوقيع أدناه 

قأصر محددين. فإنني أقر/نقر بأنني/بأننا تلقيت/تلقينا واستعرضت/استعرضنا، نيابة عني/عنا و/أو أي من أطفال 
  منية باإلضافة إلى ذلك، أشارك/ال أشارك أنا/ نحن والمشاركين في الأ 
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، والفعاليات،  GKTWوأنشطة    GKTWومشاركة هذه التسجيالت من خالل وباالشتراك مع    إذاعتهاعها، أو نشرها، أو عرضها، أو  الخرى، أو توزي 
GKTWمن قبل أو نيابة عن الطراف المعتمدة منه. قد تطلب    GKTWوالمواقع، والوسائط االجتماعية ووسائل اإلعالم واإلعالن والترويج ورعاية  

أو الطفال القُصر المحددين أو أي أعضاء لديها الستخدامها في المواد   منيةومات عن السيرة الذاتية حول المشاركين في الُ وتحتاج صوًرا ومعل
يمنح المشاركون في   "(.صور/معلومات )"والنشطة والفعاليات ذات الصلة GKTWوالنشطة الترويجية قبل وأثناء وبعد زيارتنا أو مشاركتنا مع 

GKTWالموافقة، واإلذن، ويعفون ، أُمنيةسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه ، بنفمنيةالُ 
السرة )"حقوق الترويج   أفرادمن المسؤولية والطراف المعفاة إلنشاء وعمل تسجيالت، واستخدام أسماء، وترغيب، وصور شخصية، وكل 

والفعاليات   GKTWفي اإلعالنات والمواد الترويجية وأنشطة جمع التبرعات، فضالً عن منتجات  GKTWمعلوماتنا في /اإلعالمي"( وصورنا
المعقول، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، على اإلنترنت، وفي وسائل   GKTWوالنشطة الخرى، في التنسيقات والوسائط وفقًا لتقدير 

، بنفسه  منيةيوافق المشاركون في الُ  التواصل االجتماعي، وتطبيقات الهاتف المحمول والتقنيات المعروفة اآلن أو التقنيات التي سيتم تقديمها الحقًا. 
على أنه ال يلزم تقديم أي تسجيالت أو إعالنات أو  ، أُمنيةلى سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك ع

لحصول على  مواد ترويجية أو غيرها من المواد إلينا أو إلى أي فرد من أفراد عائلتنا من أجل الموافقة، وال يحق لي مشارك أو أحد أفراد السرة ا
، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر  منيةيوافق المشتركون في الُ  المعلومات. /يالت أو حقوق الدعاية أو الصور أي تعويض مقابل استخدام هذه التسج

على أن جميع التسجيالت والمواد اإلعالنية والترويجية والصور التي التقطها أو  ، أُمنيةمحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه 
، وفقًا لتقديرها، تسجيل حقوق  GKTW، إلى جانب جميع حقوق الطبع والنشر. يحق لـ GKTWراف المعتمدة مملوكة لـ والط GKTWنيابة عن 

معلوماتنا المتعلقة بها. /أو العمال التي قد تحتوي على أو تستخدم حقوق الدعاية أو صورنا GKTWالطبع والنشر في التسجيالت وغيرها من مواد  
ويخلون ويوافقون  ،  أُمنية، بنفسه و/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  نيةميعفي المشاركون في الُ 

لترويج  على عدم إلحاق الضرر بالطراف المعفاة )كما هو محدد فيما يلي( من أي مسؤولية، بما في ذلك، دون حصر، أي مطالبات بالتشهير أو كثرة ا
أو الخصوصية، بحكم استخدام أي صور/معلومات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي تغيير في هذه الصور، سواء عن قصد  /اإلعالمي و

لصور  أو غير ذلك. يشمل هذا التفويض أيًضا الشخاص أو الشركات أو المنظمات أو الشركات أو الجمعيات أو الكيانات المشاركة في التقاط هذه ا 
أطرافًا أو تسجيل هذه المقابالت. يجب أن يشكل هؤالء الشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو الكيانات "و/أو تصوير 

أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال  /، بنفسه و منيةيقوم المشاركون في الُ  .اإلخالء " لغراض هذا الترخيص ومعتمدين 
، بتفويض الطراف المصرح لها بالتوزيع اآلن أو في أي وقت في المستقبل، لكل هذه التسجيالت، الصور/حقوق المعلومات  أُمنيةطفل لديه  ر،  ال الحص 

ى  والدعاية لي شخص أو شركة أو منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو كيان على هذا النحو ونتيجة لذلك يجوز للطراف المعتمدة اختيار ما يلي، عل
محطات  سبيل المثال ال الحصر، أي جمهور أو أي مجالت أو مدونات أو اإلنترنت أو الوسائط االجتماعية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو الصحف أو  

و المعلومات بشكل  أ/أو محطات الراديو التي تقدم الخبار و /التلفزيون أو غيرها من التكنولوجيا أو الوسائط المعروفة اآلن أو التي تم تطويرها الحقًا و 
أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /، بنفسه و منيةيقوم المشاركون في الُ  عام إلى الجمهور العام.

االلتزام بأحكام هذه االتفاقية، وتبرئة ساحة  يابة عن كل فرد من أفراد عائلتنا، باإلعفاء من المسؤولية، والتنازل للغير، والتخلي عن المطالبة، و، ن أُمنية
والديون، الطراف المعفاة على الدوام وخلفائهم، وورثتهم، والمتنازلون لهم عن أي وجميع اإلجراءات، وطريقة العمل، وأسباب التقاضي، والدعاوى،  

العقود، والجدل، واالتفاقات، والوعود، والفروق والضرار  والمستحقات، ومبالغ المال، والحسابات، والسندات، والفواتير، والتخصصات، والعهود، و
القاصر، أو ورثته أو من    حقوق الملكية، وأن يكون هذا القاصر )أو أيًا من خلفات هذا  والحكام والمطالب وأوامر الداء أياً كانت، بموجب القانون أو

الساعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي حق أو مطالبة بأي عائدات  يحل محله(، كان لديهم أو قد يكون لديهم من بدء الخليقة وحتى قيام 
المعلومات و  /أو مبالغ من الموال التي تم إنشاؤها أو تلقيها من قبل أي من الطراف المعتمدة بسبب استخدام أو بيع أو نشر التسجيالت والصور 

 حقوق الدعاية الموضحة هنا. 

اإلعالميخيار المشاركة في الترويج  
المشاركة   10محدد أن يختار ما إذا كان سيشارك أو لن يشارك في كل رغبة على حدة وذلك بالرجوع إلى القسم  منيةيجب على كل مشارك في الُ 

كة في التريج إلى االختيار والتوقيع على خيار المشاركة/عدم المشاركة في اإلعفاء من المشار منية في الترويج اإلعالمي. يحتاج المشارك في الُ 
وأن يكتب أسماء أي أطفال قُصر محددين يرغب في مشاركتهم/إلغاء مشاركتهم في الترويج    منيةاإلعالمي في مساحة التوقيع أدناه لكل مشارك في الُ 

قوق أخرى بموجب اإلخالء  ال يؤدي المشاركة/إلغاء المشاركة من الترويج اإلعالمي هذا إلى إزالة أو تغيير أي أقسام أو التزامات أو ح اإلعالمي.
موافقون على المشاركة في الترويج اإلعالمي كما   منية العام والتنازل عن المسؤولية. إذا لم يتم تحديد أي خيار، فسوف يتم اعتبار المشاركون في الُ 

. 10هو موضح في الفقرة 

على شروط االتفاق العام   ،العام والتنازل عن المسؤولية، أوافق أنا، __اكتب االسم________ اإلخالء من خالل تنفيذ هذا  
إلخالء المسؤولية والتنازل عنها، والمضمنة هنا باإلشارة وبموجب التوقيع أدناه 

قأصر محددين. فإنني أقر/نقر بأنني/بأننا تلقيت/تلقينا واستعرضت/استعرضنا، نيابة عني/عنا و/أو أي من أطفال 
  منية باإلضافة إلى ذلك، أشارك/ال أشارك أنا/ نحن والمشاركين في الأ 

 أعاله.  10حسبما هو موصوف في القسم 
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أأمنية ولي المر/الوصي القانوني لطفل لديه 

 :

االسم :
عنوان الشارع :

المدینة :                الوالیة :           رمز المنطقة
الھاتف : 

برید إلكتروني:

التاريخ: 

التوقيع:

القاصر المحدد:  أأمنيةوالمشاركون اآلخرون في   أأمنيةأسماء طفل لديه 
 اإلضافيون  منية*راجع المرفق للمشاركين في الُ 
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Give Kids The World Release
 Give Kids The World Village يتم استكمالها من قبل، أو نيابة عن، أي فرد يزور 

( 3من  1)

اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية

،Give Kids World Worldتقدم . Inc وهي مؤسسة ، "( غير ربحية في فلوريداGKTW أُمنية"( إلى ____ )اسم طفل لديه  )
والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم

"

 :

 المشاركون اآلخرون )یشار إلیھم مجتمعین بلفظ "المشاركون في أُمنیة  ولك ل فرد  على حدة  "المشارك في األ ُمنیة"(، الفرصة لتحقیق أُمنیة. یقصد بـ  األ ُمنیة " : زیارة 
GKTW   ،في وسط فلوریدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى حدیقة المالھي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفیھ  في GKTW Village  إلى

Village، كما أن المشاركون في األ ُمنیة قد یمكنھم الحصول على زیارات متابعة إضافیة، حسبما یلزم، والتي یشار إلیھا بلفظ "زیارات المتابعة"، ویشار إلى  األ ُمنیة 
وزیارات المتابعة مجتمعین بلفظ " زیارات األ ُمنیة  والمتابعة".  و یمكن للمشارك في األ ُمنیة تحدید بعض األطفال القُصر  في ھذا اإلخالء العام بحیث  یكون ذلك المشارك 

في األ ُمنیة ھو ولي األمر أو الوصي القانوني أو لدیھ سلطة أخرى لتنفیذ ھذا اإلخالء  العام نیابة عن األطفال القُصر الذین تم تحدیدھم  وإلزامھم ألغراض المشاركة في 
األطفال   زیارات األ ُمنیة  والمتابعة، ویشار إلى ھؤالء األطفال التابعین للمشاركین في األ ُمنیة في ھذا اإلخالء  العام باسم "

القُصر المحددین ."  و فیما یتعلق بمنح GKTW لطفل لدیھ أُمنیة  والمشاركون في األ ُمنیة الفرصة للمشاركین في األ ُمنیة لكي یشاركوا في زیارات األ ُمنیة   والمتابعة 
والسماح باإلضافة إلى ذلك للمشاركین في األ ُمنیة بالدخول إلى األنشطة أو الزیارة والمشاركة في أنشطة ضمن حدیقة واحدة أو أكثر، أو المنشآت  التي تملكھا أو تدیرھا أو 

تشغلھا  GKTW )"منشآت  GKTW"( أو غیرھا من الممتلكات، أو الحدائق، أو المنشآت المملوكة ألطراف ثالثة )" منشآت الطرف  الثالث"( )یشارك إلى منشآت  
GKTW ومنشآت الطرف الثالث بلفظ "المنشآت "(، واعتراًفا بالمخاطر المحتملة التي قد یتعرض لھا كل منھم طواعیة أو  یخضعون للمشاركة في أي من األنشطة المتعلقة 

بتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو غیر ذلك في المنشآت، والتي قد تشمل على سبیل المثال ال الحصر،  المشاركة في نشاط بد ني شاق وغیر شاق، والتعرض للمواد 
الخطرة، والعناصر الخطرة، والمواد المثیرة للحساسیة وغیرھا من المواد التي قد تكون ضارة أو  خطیرة، والتعرض للحیوانات البریة واآللیفة  على حد سواء، والمشاركة في 

أي نشاط آخر قد یكون مكمًال أو عارًضا لتحقیق زیارات األ ُمنیة  والمتابعة أو  الدخول أو زیارة المنشآت، وعلیھ فإنني أنا/نحن، الموقع أدناه، نیابة عن نفسي وطفلي 
،  أوافق على ما یلي  القاصر )حسب االقتضاء وحسب ما یشار إلیھ أطفال قُصر ُمحددین(

دین أد ناه، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،   1. یقوم كل مشارك في األ ُمنیة، عن علم، وحریة وطواعیة، ب نفسھ و/أو نیابة عن أطفال قُصر ُمحدَّ

، ولكل من ورثتهم وممثليهم الشخصين ومن يحل محلهم، باإلخالء التام، والتنازل عن جميع المطالبات والمطالب وأسباب الدعوى  أُمنيةطفل لديه 
والمتابعة، سواء أكان ذلك  منيةزيارات الُ بتحقيق علق ، والدعاوى من أي نوع أو طبيعة، والتي تنشأ نتيجة لمشاركتنا في أي أنشطة تت واإلبراء منها

وأي   GKTWيتعلق باالنتقال أو السفر في حد ذاته إلى أو من أي منشأة، والتي من خاللها قد تنجم عنها أي مطالبات، أو مسؤولية، أو خسائر ضد 
موظفيها كليًا أو جزئيًا، وكذلك جميع الشركات والشركات   أو مديريها أو أعضائها أو مسؤوليها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو  GKTWمن شركاء 

والمتابعة أو المشاركة فيها أو   منية، باإلضافة إلى جميع المتطوعين والفراد اآلخرين المشاركين في زيارات الُ GKTWذات الصلة والمنتسبة لـ 
المثال ال الحصر أي مما ذكر أعاله أو ما ينشأ عن اإلهمال )بسيط أو جسيم(  "( بما في ذلك على سبيل  الطراف المعفاة  المرتبطة بها )المشار إليه بلفظ 

أنفسهم و/أو نيابة عن الطفال القصر المحددين لدينا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  ب ،  منيةيقر المشاركون في الُ و  من قبل الطراف المعفاة.
ومتابعة إضافية.  أُمنية الولية وأي زيارات  منيةسيظل ساريًا وقابالً للتنفيذ للُ   اإلخالءبأن هذا  أُمنيةطفل لديه 

، المسؤولية  أُمنيةو/أو نيابة عن أطفال قُصر محددين، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  ،بأنفسهم، منيةيتحمل المشاركون في الُ .2
أي وجميع مخاطر المرض أو اإلصابة أو الذى الذي يحل بنفسه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة واإلصابة، أو أي  عن  دراية كاملة  ب 

بتحقيقتلحق بفقدان أو إتالف الممتلكات الشخصية، سواء كانت هذه المخاطر مالزمة أو عرضية للنشطة المتعلقة حادث آخر، والضرار التي 
أفهم وأقر بأن المشاركة في بعض  و إلى أو يتواجدون في أو حول المنشآت.  ينتقلونممن  منيةوالمتابعة أم ال، أو المشاركون في الُ  منية زيارات الُ 

والمتابعة، بما في ذلك استخدام معدات التمارين الموجودة في المبنى، تنطوي على خطر اإلصابة الخطيرة،   منيةتحقيق زيارات الُ النشطة المتعلقة ب 
أو نيابة الطفال القصر المحددين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر /و  بأنفسهم،  منيةيقر المشاركون في الُ و   بما في ذلك العجز الدائم والموت.

والمتابعة، وأن كل طفل قاصر تم تحديده لديه تصريح كاف   منية ، بأنهم بصحة جيدة لالضطالع بأي نشاط يتعلق بالوفاء بزيارات الُ أُمنيةطفل لديه 
من طبيب متخصص للقيام بهذا النشاط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ممارسة الرياضة. 

أو نيابة عن الطفال القُصر الذين تم تحديدهم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، طفل لديه  /و بأنفسهم ،منية يخلي ويعفي المشاركون في الُ .3
به بموجب  ، وكذلك ورثتهم، وممثليهم القانونيين، أو ممثلهم الشخصي، أو من يحل محلهم، من تاريخ هذه االتفاقية، وإلى البد، إلى الحد المسموح  أُمنية

، بما في ذلك الوفاة الناجمة عن االنتقال إلى أو من المنشآت  منيةالقانون، من المسؤولية تجاه الطراف المعفاة من أي ضرر أو وفاة للمشاركين في الُ 
كن في أي من المنشآت  والمتابعة سواء كانت أو لم ت  منيةأو التواجد في أو حول المنشآت، والمشاركة في أي من النشطة المتعلقة بتحقيق زيارات الُ 

أو إذا كانت هذه اإلصابة ناتجة عن اإلهمال )البسيط أو الجسيم( لي من الطراف المعفاة أو من خاللها أو تقاعس الطراف المعفاة. 

أُمنيةطفل لديه 

 االسم الول 

 االسم الخير

 تاريخ الوصول 
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باإلضافة إلى ذلك، أنا/نحن المشارك (المشاركون في األمنة و/أو ولي األمر/الوصي القانوني          نشارك /       ال نشارك في اإلفصاح العلني
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Give Kids The World Release
 Give Kids The World Village يتم استكمالها من قبل، أو نيابة عن، أي فرد يزور 

( 3من  1)

اإلخالء العام والتنازل عن المسؤولية

،Give Kids World Worldتقدم . Inc وهي مؤسسة ، "( غير ربحية في فلوريداGKTW أُمنية"( إلى ____ )اسم طفل لديه  )
والمشاركون "(  أُمنيةطفل لديه )"___________________ القانوني، الوصي و /أو  أمر  بلفظاآلخرون المرافقون المشاروولي بعد  فيما إليهم

"

 :

 المشاركون اآلخرون )یشار إلیھم مجتمعین بلفظ "المشاركون في أُمنیة  ولك ل فرد  على حدة  "المشارك في األ ُمنیة"(، الفرصة لتحقیق أُمنیة. یقصد بـ  األ ُمنیة " : زیارة 
GKTW   ،في وسط فلوریدا، والتي قد تشتمل على الدخول إلى حدیقة المالھي، وتناول وجبات، وإقامة، وترفیھ  في GKTW Village  إلى

Village، كما أن المشاركون في األ ُمنیة قد یمكنھم الحصول على زیارات متابعة إضافیة، حسبما یلزم، والتي یشار إلیھا بلفظ "زیارات المتابعة"، ویشار إلى  األ ُمنیة 
وزیارات المتابعة مجتمعین بلفظ " زیارات األ ُمنیة  والمتابعة".  و یمكن للمشارك في األ ُمنیة تحدید بعض األطفال القُصر  في ھذا اإلخالء العام بحیث  یكون ذلك المشارك 

في األ ُمنیة ھو ولي األمر أو الوصي القانوني أو لدیھ سلطة أخرى لتنفیذ ھذا اإلخالء  العام نیابة عن األطفال القُصر الذین تم تحدیدھم  وإلزامھم ألغراض المشاركة في 
األطفال   زیارات األ ُمنیة  والمتابعة، ویشار إلى ھؤالء األطفال التابعین للمشاركین في األ ُمنیة في ھذا اإلخالء  العام باسم "
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یرجى الرجوع إلى  Give Kids The World Release )صفحات 3-1( قبل 

التوقیع  على ھذا التنازل 

 شخص بالغ آخر فرديًا و/أو نيابة عن الطفل )الطفال( القاصر المحدد التالي ذكره المدرج أدناه: 

على شروط االتفاق العام   ،العام والتنازل عن المسؤولية، أوافق أنا، __اكتب االسم________ اإلخالء من خالل تنفيذ هذا  
 إلخالء المسؤولية والتنازل عنها، والمضمنة هنا باإلشارة وبموجب التوقيع أدناه 
 فإنني أقر بأنني تلقيت واستعرضت، نيابة عني و/أو أي من أطفال قأصر محددين. 

أعاله.  10بالموافقة/بإلغاء الموافقة على إخالء المسؤولية العامة الموضح في القسم باإلضافة إلى ذلك، قمت 

و/أو ولي المر/الوصي القانوني  منية المشارك البالغ في الأ 
القاصر المحدد   أأمنيةللمشارك في 

االسم: 
 عنوان الشارع: 

رمز المنطقة:  الوالية:  المدينة:
 الهاتف: 

بريد إلكتروني:
التاريخ: 

 التوقيع:

أسماء المشاركون في األ ُ
منیة  للقصر المحددین 
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على شروط االتفاق العام   ،العام والتنازل عن المسؤولية، أوافق أنا، __اكتب االسم________ اإلخالء من خالل تنفيذ هذا  
 إلخالء المسؤولية والتنازل عنها، والمضمنة هنا باإلشارة وبموجب التوقيع أدناه 
 فإنني أقر بأنني تلقيت واستعرضت، نيابة عني و/أو أي من أطفال قأصر محددين. 

أعاله.  10قمت بالموافقة/بإلغاء الموافقة على إخالء المسؤولية العامة الموضح في القسم باإلضافة إلى ذلك، 

و/أو ولي المر/الوصي القانوني  منية المشارك البالغ في الأ 
القاصر المحدد   أأمنيةللمشارك في 
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