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Um International Baccalaureate Diploma School

Sturgis Homecoming Dance
Aselton Park, Hyannis

Sábado, 30 de outubro de 2021 18h00-21h00

Políticas, Regras e Permissão

1. O baile será ao ar livre - como tal, as máscaras são opcionais quando ao ar livre. Todos os
esforços para proteger a segurança e a saúde de nosso corpo discente devem ser
realizados por alunos e também por seus acompanhantes.

2. Nenhuma sacola, bolsa, mochila, bebida ou recipientes de bebida podem ser levados para
a área de dança. Haverá uma área segura para armazenar esses itens longe da área de
dança. Qualquer aluno que precise acessar seus pertences pessoais pode fazê-lo a
qualquer momento durante o baile sob a supervisão de um acompanhante (pelo menos
um acompanhante ficará estacionado na entrega das malas o tempo todo).

3. O baile Sturgis Homecoming está aberto apenas para os alunos Sturgis East e West
atualmente matriculados. Os alunos do Leste devem comprar seus ingressos no Leste e os
alunos do Oeste devem comprar seus ingressos no Oeste.   A liderança de Sturgis
reserva-se o direito de negar a entrada de qualquer aluno.

4. Todos os ingressos para o baile serão vendidos com antecedência. Esta permissão
assinada é necessária para comprar uma passagem. Nenhuma pessoa pode comprar
ingressos para outra pessoa além de si mesma. Não haverá ingressos vendidos na porta.
Todos os alunos devem fazer o check-in ao entrar no baile e confirmar que compraram o
ingresso com antecedência. Nenhum reembolso será feito para bilhetes não utilizados.

5. A dança começa às 18h. TODOS os alunos devem chegar e fazer o check-in no baile
entre 17:45 e 18:30. Qualquer aluno que chegar depois das 18h30 deve estar preparado
para que um acompanhante ligue para um dos pais ou responsável no momento da
chegada para explicar por que o aluno chegou atrasado.

6. O baile termina às 21h. Os alunos não estão autorizados a sair do baile mais de 30
minutos antes do final do baile (20:30) sem a permissão dos pais (seja por escrito,
pessoalmente ou via telefone celular para um acompanhante). Ninguém que sai do baile
pode ser readmitido.



7. Alunos encontrados em posse de, ou suspeitos de terem consumido, álcool ou drogas,
incluindo quaisquer produtos de vaporização ou parafenalia, serão detidos pelos
administradores escolares e agentes da lei se a situação permitir. Os pais serão contatados
e precisarão buscar seus alunos.

8. Todas as regras e regulamentos da escola estão em vigor para a dança, incluindo
comportamento, uso e posse de produtos de tabaco, álcool e drogas. As consequências
para as infrações serão determinadas conforme indicado no Manual do Aluno SCPS.

9. Não há estacionamento no local. É altamente recomendável que os alunos providenciem
para que sejam deixados / buscados no local de dança. Quaisquer incidentes decorrentes
de estacionamento na rua (emissão de bilhetes, por exemplo) são de responsabilidade
exclusiva do aluno motorista.

Copie e guarde a parte superior deste cartão de permissão para seus registros. Assine e coloque
a data na parte inferior deste recibo e entregue-o ao comprar sua passagem. Você não terá
permissão para comprar um ingresso sem antes entregar um formulário de permissão
assinado. Nenhum aluno será admitido na dança sem entregar um reconhecimento assinado das
regras e expectativas da dança.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
-----------------

Ao assinar e devolver este papel, reconheço que li e concordo em cumprir todas as
regras e expectativas para o Baile de Boas-vindas de Sturgis em 30 de outubro,
2021.

Nome (claramente impresso): ___________________________________________

Data: _______________ Ano de graduação: _____________

Assinatura do aluno:Assinatura do _____________________________________

pai / responsável: _____________________________________
 
 


