
 
Felelősségvállalási Nyilatkozat/ 

Parental Consent and Release Agreement  
 
Ezúton jóváhagyásomat adom, hogy gyermekem/gyermekeim az Arany János Magyar Óvoda és Iskola foglalkozásain részt vegyenek. Ezen jóváhagyásommal együ� elfogadom, hogy 
gyermekem/gyermekeim különböző mozgásfejlesztő, rajz, képzőművésze�, játékos és fizikai ak�vitást is igénylő tevékenységekben vesznek részt. 
Tudomásul veszem, hogy bármikor fennáll a lehetősége annak, hogy gyermekem/gyermekeim balesetet szenvedjenek. Aláírásommal elfogadom, hogy az Arany János Magyar Óvoda és 
Iskola és a Magyar Szülői-Tanári Egyesület semmiféle felelősséggel nem tartoznak a gyermekemet/gyermekeimet érő bármilyen közvetlen és közvete� sérülésből eredő kárral kapcsolatban, 
mely gyermekem/gyermekeim az iskola programjában való résztvételéből származik. 
Egyú�al elismerem, hogy az Arany János Magyar Óvoda és Iskola Házirendjét átve�em, elolvastam, megérte�em; teljes mértékben elfogadom azt, valamint családom ehhez igazodva 
használja az iskola szolgáltatásait. Tudomásul veszem továbbá az ezen szabályok be nem tartásából származó anyag-i és személyi felelősséget, amellyel családom tartozik. 
 Tudomásul veszem, hogy a 2017. május 6.-I Közgyűlés döntése alapján a gyermekenkén� $60/év takarítási díjat a regisztráció napján köteles vagyok befizetni.  
 
(I hereby consent to my child’s/children’s par�cipa�on in the Arany Janos Hungarian School. In providing my consent, I understand that the program will include my child/children’s par�cipa�on 
in various gross motor ac�vi�es, indoor recrea�on, arts and cra�s, games, and other ac�vi�es requiring physical ac�vity. I understand that there is always poten�al for injury to my child. I sign 
this consent and release with such knowledge and informa�on and agree to forever release and discharge the Arany Janos Hungarian School and the Hungarian American Parent Associa�on 
of and from all causes of ac�on, claims and demands, damage directly or indirectly sustained by my child/children or myself as a result of his/her/their par�cipa�on in this program. 
I also acknowledge that I have received, read and understand the ‘Rules of Conduct for Parents and Children of the Arany Janos Hungarian School’.  I fully accept these rules and my family will 
conform to these rules when using the school’s services. I also acknowledge the financial and personal responsibility that arises to my family from failure to conform to these rules. 
I understand that as per the May 6th General Mee�ng, we voted to pay an extra $60 per child to pay for cleaning fees. ) 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 

                                Dátum/Date       Szülő Aláírása/Parent’s Signature 


