
 & نموذج التبرع   2019لعامتسجيل ورقة ال

 

 . 10/1/19الرسوم بتاريخ تزداد . 19/ 9/30قبل  مدرسة الفنون الشعبية والكنوز الثقافية المتخصصة  في  المبلغ يجب أن يتم استالم النماذج المكتملة و
 5k/-https://www.factschool.org/facts:  اإلنترنت فيعبر في إنشاء فريق و/أو الدفع باستخدام بطاقة االئتمان يرجى التسجيل   ون ترغب  مإذا كنت

 طباعة بدقة.الللمشاركين الذين يعيشون في نفس العنوان. يرجى بواسطة الشيك أو نقدا هذا النموذج للدفع  وااستخدم
 

 عنوان الشارع: ______________________________________________________________ المدينة: _____________________________

 _______ البريد اإللكتروني: ______________________الهاتف: _______________________ الرمز البريدي: __________    الوالية: ___________  

 المبلغ )دوالر(
 25$للكبار 

 15$للطالب 

 مقاس البلوزة
 الشباب: صغير، متوسط، كبير
الكبار: صغير، متوسط، كبير، 

كبير، إكس إكس كبير  –إكس 

دوالر(، إكس إكس  3)أضف 

 دوالر( 3إكس كبير )أضف 

كعداء يتم توقيتك هل تريد أن 
وتكون مؤهل للحصول على 

 ميداليات؟
 )نعم/ال(  

 
ستعتبر ال، ب تكإذا كانت إجاب

لن ومشترك في سباق المشي 
 يتم توقيتك. 

 العمر
 )يوم السباق(

 الجنس
 ذكر/أنثى()

 المشارك )األول، األخير(اسم 

      1 . 

      2 . 

      3 . 

      4 . 

      5 . 

      6 . 

https://www.factschool.org/facts-5k/


 واحد(:على دائرة ضع )بمبلغ لمدرسة الفنون الشعبية والكنوز الثقافية المتخصصة هدية إضافية تقديم أود 

 

 _____________ غيره  دوالر   100 دوالر  50 دوالر  35 دوالر  25 دوالر  10

 المبلغ اإلجمالي المشمول: ________________ دوالر 

 
 المتخصصة   الكنوز الثقافيةوالفنون الشعبية لمدرسة شيكات مستحقة الدفع  عمل الرجاء 

 أرسلها بالبريد إلى: 

 ريك بورتر، المدير المساعد 

 مدرسة الفنون الشعبية والكنوز الثقافية المتخصصة 

 كالووهيل شارع  1023

 19123دلفيا، والية بنسلفانيا فيال

 

 facts5k@factschool.orgأو بالبريد اإللكتروني  215- 569- 2600اتصلوا ب ريك بورتر على رقم             أي أسئلة؟

 
 

لم يتم استالم من الضرائب إلى الحد الذي يسمح به القانون. تكم تخصم مساهم. إن 52-2457806رقم الضرائب الفدرالية غير ربحية،  ، 3)جيم(  501تحت بند خيرية  مؤسسةالكنوز الثقافية المتخصصة هي  –الفنون الشعبية مدرسة 

 .أي سلع أو خدمات مقابل هذه الهدية

 

 اإلعفاء:

أرضية سيئة  كتل صخرية،  ،حركة مرورهناك  كون ي سوف   هتدريبا سليما. أنا أعرف أيضا أن ا طبيا & مدرب ا  قادرأركض إال إذا كنت أدخل أو يجب أن كون خطر. ال ي نشاط يحتمل أن الركض هو أنا أعلم أن 

مع  السقوط، التالمس بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر  أو حضور السباقركض بالاألخرى المرتبطة المخاطر تحمل أي أو كافة أأنا أيضا أفترض خطر الركض عليه. ومخاطر أخرى على المسار و
المسؤولين  وكالئي، ، تيورث عن نفسي، أنا هنا ي، م دخولورسكم قبولإلى النظر ب معرفة هذه الحقائق، ومقدرة من قبلي. جميع هذه المخاطر معروفة والضياع، الطرق وحالة الطقس، تأثيرات المشاركين اآلخرين، 

جميع أصحاب الممتلكات التي من خاللها يعبر السباق،  ،  هذا الحدثفيها منظمي هذا الحدث، جميع البلديات التي عقد وأسرح عن أوافق بعدم رفع دعوى، وأتنازل، أفرج بالنيابة عني، ي أو أي شخص آخر قد يدع

الموظفين، من ينوب عنهم أو أي شخص  أي أو جميع المتبرعين بما في ذلك وكالئهم، يع المنظمات األخرى المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالسباق، جمأركض هذا اليوم، إدارة سباق ، المتطوعينالسباق، لجنة 

ممتلكات من أي نوع أو طبيعة تنشأ  أضرار الأو  الشخصية إلصابةجميع المطالبات أو المسؤولية عن الوفاة، اأي أو بأي شكل من األشكال مع هذا السباق، من  مرتبط أو أي شخص آخر يتصرف بالنيابة عنهم، 
لمدرسة   5Kركض/السير  سوف يجري . ة معروفالأو غير  ة معروفال ؛ المتوقعة أو غير المتوقعة، مهما كانتمشاركتي في هذا الحدث. يمتد هذا التنازل لجميع المطالبات من كل نوع أو طبيعة في مسار، أو ، من

اعتبارها  غير قابلة لالسترداد وسيتم رسوم الدخول شكل خطرا على سالمة المشاركين والمتطوعين. ي ن الطقس في حال إيحتفظ المنظمون بالحق في إلغاء هذا الحدث  الطقس ممطرا أو مشمسا. فاكتس سواء كان 

يتم إعادة المبلغ ألي سبب من األسباب، بما في ذلك ترتيبات السفر واإلصابة، لن هم عمل السباق  ن الذين ال يمكن والتزام ملزم. العدائي . دخول سباق هو الفنون الشعبية والكنوز الثقافية المتخصصةتبرع لمدرسة 

 . 2018نوفمبر تشرين ثاني/ 1ات العمل العادية حتى  أثناء ساع( كالووهيلشارع   1023)مدرسة الفنون الشعبية والكنوز الثقافية المتخصصة  ي لاللتقاط فسباق غير المستلمة ال قمصان يوم لسيعقد لهم. 

تسجيالت الصوتية لي، دون حقوق  الو ،أشرطة الفيديو ،األفالم ، إعادة إنتاج، و/أو توزيع الصور الفوتوغرافية ، حق في استخداملمدرسة الفنون الشعبية والكنوز الثقافية المتخصصة بالمنح اإلذن ابموجب هذا 

 لمدرسة الفنون الشعبية والكنوز الثقافية.   5kسباق الركض/السير التعويض أو الموافقة، الستخدامها في المواد التي تم إنشاؤها ألغراض تعزيز 

 

 ____________________________________________ توقيع البالغ:

mailto:facts5k@factschool.org

