The 5th Vietnamese Traditional Music Festival
Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V- California, 2019
www. dhanttvn2019.com

** *

email: dhanvn2019.tbtc@gmail.com

ĐƠN ĐỒNG Ý CỦA PHỤ HUYNH CHO NGƯỜI THAM DỰ DƯỚI 18 TUỔI
PARENTAL CONSENT FORM FOR PARTICIPANT UNDER THE AGE OF 18
1. Tôi đồng ý cho con tôi,
, tham gia Đại Hội Âm
Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 8, 2019 tại Trung Tâm
Lạc Hồng, 7219 Westminster Boulevard, Westminster, và tại Rose Center Theater, 14140
All American Way, Westminster, CA 92683, USA
2. Tôi đồng ý rằng Ban Tổ Chức Đại Hội không chịu trách nhiệm về mọi điều đáng tiếc có
thể xảy ra cho con tôi trong thời gian diễn ra Đại Hội.
3. Tôi có trách nhiệm tổ chức phương tiện đi lại cho con tôi để đến và rời khỏi nơi diễn ra
Đại Hội.
4. Tôi đồng ý rằng mọi hình ảnh hoặc video có liên quan đến con tôi tại Đại Hội được phép
xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích quảng bá hoặc báo cáo kết
quả.
*********************************************************************************

1. I hereby give my permission for my child,
, to
th
participate in the 5 Vietnamese Traditional Music Festival, held from August 1 to 3,
2019 at Lac Hong Center, 7219 Westminster Boulevard, Westminster, and at Rose Center
Theater, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683, USA.
2. I hereby release and hold harmless the festival organizing committee from all liabilities
and any mishaps that may befall to my child and personal properties, but not limited to,
the activities during the festival.
3. I understand that I have the responsibility to arrange transportation for my child to and
from the festival site.
4. I hereby give my permission for photographs and videos, which may include my child, be
used for promotional or reporting purposes on press releases, television, Internet.
This Agreement, Waiver & Release of Liability has NO expiration date.

Họ và tên của phụ huynh hoặc người giám hộ
Participant parent’s/Legal Guardian’s name

Chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ
Participant parent’s/Legal Guardian’s Signature

Ngày ký / Date Signed

