
Phoenixville Area High School's Post Prom Celebration 2021 

Registro de F.O.C.U.S. 
Inscrição necessária para participar 

 

Pai ou responsável, leia atentamente e complete as seguintes informações.   

Assine e devolva este formulário à sede do ensino médio  até 25 de abril de 2021 para cadastrar seu filho 

para a atividade pós-baile do PAHS ou preencher o formulário online em www.PhxPostProm.com 

 

Data do evento:  30 de abril de 2021  

Horário:   23:00-1:30 AM 

Localização:    Campo de Washington na Phoenixville Area High School  

 

Para mais informações sobre o evento deste ano, visite nosso site:www.phxpostprom.com 

 

Informações do aluno: 
 

Sobrenome do aluno: ___ 

 

Primeiro Nome do Aluno: ___ 

 

Nota: ◗ Senior- Classe de '21 ¥Júnior- Classe de '22 ◗ PAHS 10/11º ano Convidado do Baile de Formatura ou 

Sênior* 

 *Nome de Acompanhante Júnior ou Sênior ___ 

 

Seu filho vai ao baile?  

 ◗ SIM ◗ NÃO (a presença ao baile NÃO é necessária para assistir focus) 

 

Informações dos pais/ responsáveis: 
 

Pai/ Guardião Nome completo: ___ 

 

Pai/ Guardian Telefone celular: _____ 

 

Correio: _____ 

 

Nomeie contato de emergência (além de pai completando este formulário): _____ 

 

Número de telefone de contato de emergência:_____ 

 

 

 

Por favor, indique iniciando e assinando na parte de trás do formulário que você e seu filho entendem e aceitam os 

termos e condições de participar do evento Post Prom 2021. 

 

 

 

 

http://www.phxpostprom.com/


 

Aceitação de Regras: 

1. Elegibilidade: Entendo que o evento Focus 2021 está aberto apenas para os Juniores e Idosos da Área de Phoenixville 

e seu convidado calouro ou segundo ano. Todos os participantes devem ter mais de 14 anos e nenhum aluno de outras 

escolas é permitido.  

 

Inicial aqui para aceitar: _____ 

 

2. Entrada: Entendo que não são permitidos álcool, alimentos, bebidas, drogas ou produtos de tabaco. Os pertences 

pessoais podem ser verificados no momento da entrada e se houver suspeita de uso de álcool ou drogas, a admissão 

será negada e as autoridades competentes informadas. NENHUM SACO SERÁ permitido no  evento, mas será 

mantido em uma área protegida. 

 

 Inicial aqui para aceitar: _______ 

 

3. Admissão: Entendo que o evento será realizado das 23h à 1h30.  Entendo que se meu aluno registrado não tiver se 

hospedado no evento até meia-noite, serei contatado pelo número do celular que fornenciei.  Se meu filho quiser sair do 

evento antes da 1:00 da manhã, serei  contatado e eles não poderão voltar ao evento. 

 

Inicial aqui para aceitar: _______ 

 

Permissões e Renúncias: 

1. Meu filho tem permissão para participar e participar das atividades no pahs FOCUS pós-baile evento 30 de 

abril de 2021 e permanecer no PASD até 1:30 AM 1 de maio de 2021.  

  

 Inicial aqui para aceitar: _____ 

 

2. Estou ciente dos riscos de participar da atividade, incluindo lesões físicas, e concordo em indenizar, defender 

e manter inofensivos os lançamentos de todas as reivindicações, processos e ações de qualquer tipo contra 

Phoenixville Area High School, Phoenixville Area School District, FOCUS Volunteers, PCEF, e todos os 

fornecedores de eventos. Esta renúncia e liberação de responsabilidade permanecerá em vigor durante a 

duração da minha participação no evento, durante este inicial e todos os eventos subsequentes de 

participação.  

 

 Inicial aqui para aceitar: _______ 

 

3. Entendo que, apesar das precauções de segurança, meu filho pode ser exposto ao vírus COVID-19 durante 

este evento.  Meu filho concorda em seguir todas as regras, incluindo, mas não se limitando a, uso de 

máscaras, higienização manual e distanciamento físico no evento. Se meu filho não seguir essas orientações, 

serei contatado  e meu filho será convidado a deixar o evento. 

 

 Inicial aqui para aceitar: _______ 

 

4. Autorizo voluntários do PASD e FOCUS a fornecer atendimento médico de emergência ou tratamento 

conforme necessário. Incluindo, mas não se limitando aos primeiros socorros, RCP, uso de AEDs, transporte 

médico de emergência. Concordo ainda que sou responsável financeiramente pelos custos incorridos em 

decorrência de tal tratamento.  

 

 Inicial aqui para aceitar: _______ 

 

assinatura: 
Ao colocar minha assinatura abaixo, reconheço e aceito as condições acima e as revisei com meu filho. 



 

Imprimir Nome Completo: _____ 

 

Assinatura: _____  

           Edição 04/08/21 

 


