
 

 
PO Box 665, PC 121, Seeb,  Sultanate of Oman          

 +968 24536777         info@sultansschool.edu.om        www.sultansschool.edu.om        sultansschool  tss_oman 
عمان سلطنة ـ121: البريدي الرمز – السيب ـ665: ب.ص  

 

 
School Trips, Activities and Events: 

Limitation of Liability Statement and Agreement 
  

As the parent of the student, I acknowledge that he / she is to take part in the school trip, activity or 
event as outlined in this letter. 
  
I understand that this trip/activity/event is provided strictly subject to limited liability attaching to the 
school, the teachers or any other school employee involved (each a “relevant person”) in respect of: 
 

 Accidental bodily injury. Whilst your son/daughter can expect the highest standards of care 

whilst participating in a school sponsored activity, they should be aware of the need to behave 

in a sensible manner and to follow the instructions of staff at all times for their own safety 

and well-being. 

 

 Loss or damage to the student’s property during the trip/event/activity except to the extent 

caused by the negligence or wilful misconduct of any relevant person. 

 

 Legal liability to third parties to the extent caused by the student, whether directly or 

indirectly. 

 

 accidental or deliberate bodily injury to the student during or arising out of the 

trip/event/activity caused by a third party who is not a relevant person except to the extent 

caused by the negligence or wilful misconduct of any relevant person.  

 

 loss or damage to the student’s property during the trip/event/activity caused by a third party 

who is not a relevant person except to the extent caused by the negligence or wilful 

misconduct of any relevant person.  

 

 accidental or deliberate bodily injury to the student during or arising out of the 

trip/event/activity caused by an Act of God except to the extent caused by the negligence or 

wilful misconduct of any relevant person.  

 

 loss or damage to the student’s property during the trip caused by an Act of God except to 

the extent caused by the negligence or wilful misconduct of any relevant person.  

Parent’s acceptance of the ‘Limitation of Liability Statement and Agreement‘ 

As the parent of the student, I accept the conditions described in this  
‘Limitation of ‘Liability Statement and Agreement‘ 
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 الرحالت واألنشطة والفعاليات المدرسية
 بيان واتفاقية تحديد المسؤوليات

 
 
 

 في لمبينا النحو علىأنا ولي أمر الطالبـ / ـة ، أقّر بمشاركة ابني / ابنتي ، في الرحلة المدرسية ، أو النشاط ، أو الفعالية 

 .الرسالة هذه

 
كما أنني أتفّهم بأّن هذه الرحلة / النشاط / الفعالية ؛ تخضع بشكل تام للمسؤولية المحددة أدناه والمترتبة على المدرسة ، أو 

 علمين ، أو أي موظف معني من المدرسة ) كل شخص من ذوي العالقة ( ، وذلك فيما يتعلق بـالجوانب اآلتية :الم
 

  اإلصابات الجسدية العرضية. سوف يحصل ابنك / ابنتك على أعلى مستويات العناية خالل المشاركة في النشاط

تصرف بشكل مقبول واتباع تعليمات المعلمين الذي ترعاه المدرسة ، ولكن عليه / عليها االنتباه إلى ضرورة ال

 في جميع األوقات ، وذلك من أجل السالمة والرفاه.

 

 خالل الرحلة / النشاط / الفعالية ، إال إذا نجم ذلك عن إهمال أو سوء   ضياع أو تلف ممتلكات الطالب / الطالبة

 تصرف مقصود من قبل الطالب او أي شخص من ذوي الصلة.

 

  القانونية ألطراف ثالثة ) غير المدرسة والطالب ( ، إال إذا كان ذلك ناتجاً عن الطالب ، بشكل مباشر المسؤولية

 أو غير مباشر.

 

  الفعالية ، الناجمة عن طرف ثالث              اإلصابة الجسدية العرضية أو المتعمدة للطالب خالل الرحلة / النشاط /

 لناجم عن إهمال أو سوء تصرف متعمد من أي شخص ذي صلة. إال بالقدر ا ) ليس من ذوي العالقة ( 

 

 خالل الرحلة / النشاط / الفعالية بسبب طرف ثالث ، إال إذا نجم ذلك   ضياع أو تلف ممتلكات الطالب / الطالبة

 عن إهمال أو سوء تصرف مقصود من قبل الطالب او أي شخص من ذوي الصلة.

 

  ة للطالب خالل الرحلة / النشاط / الفعالية ، والحاصلة قضاًء وقدراً ، إال اإلصابة الجسدية العرضية أو المتعمد

 إذا نجم ذلك عن إهمال أو سوء تصرف متعمد من أي شخص ذي صلة.

 

 خالل الرحلة / النشاط / الفعالية ، والحاصل قضاًء وقدراً، إال إذا نجم   ضياع أو تلف ممتلكات الطالب / الطالبة

 ذلك عن إهمال أو سوء تصرف متعمد من أي شخص ذي صلة.

 

 قبول ولي األمر لـ " اتفاقية تحديد المسؤوليات "
 

 قبل الشروط المدرجة هنا في " اتفاقية تحديد المسؤوليات "تبصفتي ولي أمر الطالب / الطالبة ، أ
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