
 Kertas Pendaftaran & Formulir Sumbangan 2019   

 

FDR Park @ 8:30 am 19/10/19. 

Formulir yang sudah komplit dan uang harus diterima Sekolah FACTS paling lambat tanggal 30/9/19. Harga naik 1/10/19.  

Bila anda ingin membentuk team dan/ membayar mengunakan kartu kredit, harap registrasi di: 

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

Gunakan Formulir ini untuk membayar dengan uang tunai atau cek bagi peserta yang tinggal dalam satu alamat. Harap tulis yang rapih. 

 

Alamat: _______________________________________________________ Kota: _______________________________  

State: ________ Zipcode: _____________ Phone: ____________________________________ Email: _______________________________ 

Nama Peserta(Depan, Belakang) Gender 
(M/F) 

Umur 
 (Pada hari 
lomba) 

Apakah anda ingin di catat 
waktu berlari sebagai pelari 
untuk bisa mendapatkan 

medali? (Ya/Tidak) 
Bila anda menjawab tidak, anda 
akan tercantum sebagai pejalan 
kaki dan tidak dicatat.  

Ukuran T-shirt  
Anak Remaja: Small, 
Medium, Large 
Dewasa: Small, 
Medium, Large, X-Large, 
XXL (Add $3), XXXL (Add 
$3) 

Biaya $ 
Dewasa $25 
Murid $15 

1.       

2.       

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


3.       

4.       

5.       

 

Saya ingin memberikan tambahan hadiah untuk FACTS dalam jumlah (lingkari satu):  

$10 $25 $35 $50 $100 Lain-lain _______________ Jumlah Total yang termasuk: $__________ 

Silahkan buat cek tertuju ke  Folk Arts Cultural Treasures Charter School 

Kirimkan ke: 

Ricque Porter, Associate Director 

FACT Charter School 

1023 Callowhill Street 

Philadelphia, PA 19123 

 

Pertanyaan Lain?  Hubungi Ricque Porter 215-569-2600 atau e-mail facts5k@factschool.org 
 

Folk Arts-Cultural Treasures Charter School adalah sebuah 501(c)3 badan social, organisasi non-profit, Federal Tax ID# 52-2457806.Kontribusi Anda adalah pengurangan pajak sejauh diijinkan dengan 

Undang Undang. Tidak ada barang atau jasa yang diterima dengan pemberian hadiah ini. 

Pembebasan : Saya mengerti  bahwa berlari adalah aktivitas yang mempunyai  potensi berbahaya. Saya seharusnya  tidak ikut mendaftar  atau berlari kecuali saya secara medis mampu  & terlatih dengan benar. Saya 

juga mengerti  akan adanya lalu lintas, serpihan debu, pijakan yang buruk dan bahaya lainnya di lapangan dan menanggung risiko untuk menjalankannya. Saya juga mengasumsikan segala atau semua risiko lain yang 

terhubungan dengan berlari atau menghadiri perlombaan termasuk didalamnya namun tidak terbatas hanya pada saat jatuh, kontak dengan peserta lain, pengaruh cuaca, kondisi jalan dan tersesat, semua risiko tersebut 

saya ketahui dan hargai. Mengetahui fakta-fakta ini, dan dengan pertimbangan Anda menerima biaya pendaftaran  saya, dengan ini saya menyatakan  untuk diri saya sendiri, ahli waris, pelaksana, petugas administrasi  

atau orang lain yang mungkin mengklaim atas nama saya, berjanji  untuk tidak menuntut, dan membebaskan, melepaskan dan membebaskan para penyelenggara  acara ini,semua kota di mana acara ini diadakan, semua 

pemilik properti yang dilalui oleh perlombaan ini, komite perlombaan, sukarelawan, manajemen lomba runtheday, semua organisasi lain yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perlombaan, segala  

atau semua sponsor termasuk agen, pegawai, petugas  atau siapa pun yang bertindak atas nama mereka, atau orang lain yang terkait dengan perlombaan  ini, dari setiap atau semua klaim atau kewajiban atas kematian, 

cedera pribadi atau kerusakan harta benda dalam bentuk apapun atau sifat apa pun yang timbul dari, atau dalam perlombaan, serta keikutsertaan saya dalam acara ini. Pembebasan  ini meluas ke semua klaim dari 

segala jenis atau sifat apapun; diramalkan atau tak terduga, diketahui atau tidak diketahui. The FACTS 5K Run / Walk akan tetap berlangsung saat hujan atau cerah. Penyelenggara berhak membatalkan acara tersebut jika 

cuaca dianggap menimbulkan bahaya bagi keselamatan peserta dan relawan. Biaya pendaftaran  tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap sebagai sumbangan ke Sekolah Folk Arts Cultural Treasures Charter . 

Mengikuti sebuah perlombaan adalah komitmen yang mengikat. Pelari yang tidak dapat melakukan perlombaan dengan alasan apapun, termasuk agenda perjalanan  dan cedera, tidak akan ada pengembalian biaya. T-

shirt perlombaan  yang tidak diambil akan disimpan untuk  diambil di Sekolah Folk Arts Cultural Treasures Charter (1023 Callowhill Street) selama jam kerja normal sampai dengan tanggal  1 November 2018. 

Dengan ini saya memberikan izin kepada  Sekolah Folk Arts Cultural Treasures Charter untuk berhak menggunakan, memproduksi ulang , dan / atau mendistribusikan foto, film, rekaman video, dan rekaman suara saya, 

tanpa hak kompensasi atau persetujuan, untuk digunakan dalam materi yang dibuat untuk tujuan mempromosikan FACTS 5K Run/Walk. 

 

Tandatangan Orang Dewasa : ______________________________________     5K registration revised-Indonesian2019 

mailto:facts5k@factschool.org

