
UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. DEMETRIUS 

CHURCH IN-PERSON ATTENDANCE WAIVER 

EVERY PERSON EIGHTEEN OR OLDER MUST SIGN THIS WAIVER 

 

READ CAREFULLY BEFORE SIGNING: ALTHOUGH THIS WAIVER IS REQUIRED TO ATTEND, 

BY SIGNING THIS FORM YOU MAY BE WAIVING CERTAIN LEGAL RIGHTS YOU AND/OR YOUR 

DEPENDENTS MAY HAVE. 

 

By signing this agreement, I acknowledge the contagious nature of COVID-19 and voluntarily assume the risk 

that I (and my children) may be exposed to or infected by COVID-19 by attending at the Ukrainian Orthodox 

Church of St. Demetrius and that such exposure or infection may result in personal illness, injury, permanent 

disability, or death. 

 

I understand that if I am 60 years of age or older, or if I am immunocompromised due to medication or an 

existing health condition or disease, I may be more susceptible to death or serious illness from COVID-19 and 

am taking increased measures to avoid infection, including wearing a mask, social distancing or participating 

in live stream services. 

 

I understand that the risk of becoming exposed to or infected by COVID-19 at St. Demetrius Ukrainian 

Orthodox Church may result from the actions, omissions, or negligence of myself and others, including but 

not limited to, the Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius employees, volunteers, attendees, program 

participants and their families. 

 

I agree while on the premises, to abide by all rules and recommendations posted in signs on the premises and 

otherwise communicated in writing or verbally by the Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius, its 

directors, officers, employees and volunteers, to protect my health and safety, including minors in my care. 

 

I voluntary agree to assume all of the foregoing risks and accept sole responsibility for any illness or injury to 

my self (or to my children), including, but not limited to, personal injury, disability, death, damage, loss, 

claim, liability, or expense, of any kind, that I (or my children) may experience or incur in connection with my 

(or my children’s) attendance at the Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius or participation in it’s 

events, programs or activities.   

 

On my behalf (and on behalf of my children), I hereby release, covenant not to sue, discharge, and hold 

harmless The Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius, its officers and directors, members, employees, 

volunteers, agents and representatives, of all liabilities, claims, actions, damages, costs or expenses of any 

kind arising out of or relating thereto. 

 

I understand and agree that this release includes any all liabilities, claims, actions, damages, costs or expenses 

of any kind based on the actions, omissions, or negligence of the Ukrainian Orthodox Church of St. 

Demetrius, its directors or officers, employees, volunteers, agents and representatives, whether a COVID-19 

infection occurs before, during or after participation in any Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius 

program or activity. 

 

__________________________________________ 

Full legal name of Attendee, Parent or Guardian 

 

___________________________________________  ________________________ 

Signature of Attendee, Parent or Guardian            Date 

 



УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА СВ. ДИМИТРІЯ 

ВІДМОВА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ПРИ ПЕРСОНАЛЬНОМУ ВІДВІДУВАННІ ЦЕРКВИ 

КОЖНА ОСОБА ВІСІМНАДЦЯТИ РОКІВ І СТАРША ОБОВ'ЯЗКОВО МУСИТЬ ПІДПИСАТИ 

ЦЮ ВІДМОВУ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ 

 

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ: З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО ЦЯ ВІДМОВА ВІД 

ПРЕТЕНЗІЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ПРИ ВІДВІДУВАННІ ЦЕРКВИ, ПІДПИСУЮЧИ ЇЇ, ВИ 

ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ВІД ПЕВНИХ ВЛАСНИХ І/АБО ЧЛЕНІВ ВАШОЇ СІМ’Ї ЮРИДИЧНИХ ПРАВ. 
 

Підписуючи цю відмову, я визнаю заразність COVID-19 і добровільно беру на себе ризик того, що я 

(та мої діти), відвідуючи Українську православну церкву св. Димитрія, можуть наражатися на небезпе-

ку заразитися або бути зараженими COVID-19 і що таке наражання на небезпеку або зараження мо-

жуть спричинити особисте захворювання, шкоду здоров’ю, постійну втрату працездатності чи смерть. 
 

Я розумію, що якщо мені 60 або більше років, якщо мій імунітет ослаблений через приймання ліків, 

стан здоров'я чи наявність хвороб, то я маю більший ризик померти або отримати серйозне захворю-

вання від COVID-19, і я вживаю посилених заходів, щоб уникнути зараження, таких як носіння маски, 

соціальне дистанціювання, участь у прямих інтернет-трансляціях недільних богослужень. 
 

Я розумію, що ризик заразитися або зараження COVID-19 в Українській православній церкві св. Ди-

митрія може статися внаслідок дій, упущення чи недбалості моєї або інших людей, зокрема, але не об-

межуючись тільки ними, працівників Української православної церкви св. Димитрія, її добровольців, 

відвідувачів, учасників програм і членів їхніх родин. 
 

Я погоджуюся, перебуваючи в приміщенні, дотримуватися всіх правил і рекомендацій, вказаних на 

оголошеннях при вході у приміщення, та інших письмових чи усних розпоряджень керівників, служ-

бовців, працівників і добровольців Української православної церкви св. Димитрія, зроблених для за-

хисту мого здоров'я та безпеки, а також здоров'я та безпеки неповнолітніх, які перебувають під моєю 

опікою. 
 

Я добровільно погоджуюся взяти на себе всі зазначені ризики і беру на себе всяку відповідальність за 

будь-яку хворобу чи шкоду для мого (або моїх дітей) здоров’я, включаючи (але не обмежуючись тут 

перечисленими) тілесні ушкодження, втрату працездатності, смерть, шкоду, збитки, претензії, відпові-

дальність, втрату коштів, яких я (або мої діти) можуть зазнати у зв'язку з моїм (або моїми дітьми) від-

відуванням Української православної церкви св. Димитрія або участю в її діяльності, програмах чи 

заходах. 
 

Від свого імені (і від імені моїх дітей) цим я звільняю від претензій, обіцяю не судитися та не завдава-

ти шкоди Українській православній церкві св. Димитрія, її керівництву та службовцям, членам, праців-

никам, добровольцям і представникам, відмовляючись від усіх зобов’язань, вимог, позовів, відшкоду-

вання збитків чи будь-яких інших витрат, що спричинені або пов'язані з ними. 
 

Я розумію і погоджуюся, що ця відмова від претензій охоплює всі види відповідальності, судові позо-

ви, дії, збитки, відшкодування будь-яких видатків, що ґрунтуються на діях, упущеннях або недбалості 

Української православної церкви св. Димитрія, його керівництва, службовців, працівників, доброволь-

ців і представників, незалежно від того, чи зараження вірусом COVID-19 відбулося до, під час або піс-

ля участі в будь-якій програмі чи діяльності Української православної церкви св. Димитрія. 

 

_____________________________________________________ 

Повне юридичне ім'я відвідувача, батька (матері) або опікуна 

 

______________________________________________________ ___________________ 

Підпис відвідувача, батька (матері) або опікуна        Дата 


