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AASSSSUUMMPPTTIIOONN  OOFF  RRIISSKK  AANNDD  RREELLEEAASSEE,,  WWAAIIVVEERR,,  DDIISSCCHHAARRGGEE,,    
IINNDDEEMMNNIITTYY  AANNDD  CCOOVVEENNAANNTT  NNOOTT  TTOO  SSUUEE  FFOORR  AADDUULLTT  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  

IINN  ______________________________________________________________________  
((iinnssttiittuuttiioonnaall  aaccttiivviittyy))    

  
  

  TThhiiss  iiss  aa  lleeggaallllyy  bbiinnddiinngg  AAssssuummppttiioonn  ooff  RRiisskk  aanndd  RReelleeaassee,,  WWaaiivveerr,,  DDiisscchhaarrggee,,  IInnddeemmnniittyy  aanndd  CCoovveennaanntt  NNoott  ttoo  SSuuee  

((rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““RReelleeaassee””))  eexxeeccuutteedd  bbyy  ____________________________________________________________________________________________,,  wwhhoossee  aaddddrreessss  iiss  

____________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,,  ttoo  

FFeerrrriiss  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  990011  SS..  SSttaattee  SSttrreeeett,,  BBiigg  RRaappiiddss,,  MMII  4499330077  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““UUnniivveerrssiittyy””))..  

  
11..00    II,,  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd,,  aamm  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aanndd  ootthheerrwwiissee  ffuullllyy  ccoommppeetteenntt  ttoo  eexxeeccuuttee  tthhiiss  RReelleeaassee,,  ddeessiirree  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  

________________________________________________________________________________________________________  ((hheerreeiinnaafftteerr  ""AAccttiivviittyy""))..  II  ffuullllyy  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  
aapppprreecciiaattee  tthhee  ddaannggeerrss,,  hhaazzaarrddss,,  aanndd  rriisskkss  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  AAccttiivviittyy,,  iinn  aannyy  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  AAccttiivviittyy,,  aanndd  iinn  
aannyy  iinnddeeppeennddeenntt  rreesseeaarrcchh  oorr  aaccttiivviittiieess  II  uunnddeerrttaakkee  aass  aann  aaddjjuunncctt  ttoo  tthhee  AAccttiivviittyy,,  wwhhiicchh  ddaannggeerrss  iinncclluuddee  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  
ttoo  __________________________________________________________________________________________  [[iiff  nneecceessssaarryy,,  ddeessccrriibbeedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  iinn  tthhee  aattttaacchheedd]],,  aanndd  
wwhhiicchh  aallssoo  ccoouulldd  iinncclluuddee  sseerriioouuss  oorr  eevveenn  mmoorrttaall  iinnjjuurriieess  aanndd  pprrooppeerrttyy  ddaammaaggee  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ““ddaannggeerrss  aanndd  rriisskkss””))..    II  
ffuurrtthheerr  aatttteesstt  tthhaatt  II  hhaavvee  ffuullllyy  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ddaannggeerrss  aanndd  rriisskkss,,  aanndd  rreellyyiinngg  oonn  mmyy  oowwnn  jjuuddggmmeenntt,,  II  hhaavvee  
vvoolluunnttaarriillyy  cchhoosseenn  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  aassssuummee  aallll  ssuucchh  ddaannggeerrss  aanndd  rriisskkss..  

  
22..00    KKnnoowwiinngg  tthhee  ddaannggeerrss  aanndd  rriisskkss  ooff  tthhee  AAccttiivviittyy,,  aanndd  iinn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  bbeeiinngg  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  AAccttiivviittyy,,  II,,  oonn  

bbeehhaallff  ooff  mmyysseellff,,  mmyy  ssppoouussee,,    ffaammiillyy,,  hheeiirrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorr((ss)),,  ppeerrssoonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee((ss)),,  aanndd  aassssiiggnnss  aaggrreeee  ttoo  aassssuummee  aallll  
tthhee  rriisskkss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ssuurrrroouunnddiinngg  mmyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  AAccttiivviittyy,,  aanndd  rreelleeaassee,,  wwaaiivvee,,  ffoorreevveerr  ddiisscchhaarrggee,,  aanndd  
ccoovveennaanntt  nnoott  ttoo  ssuuee  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  iittss  ggoovveerrnniinngg  bbooaarrdd,,  ooffffiicceerrss,,  aaggeennttss,,  eemmppllooyyeeeess,,  aanndd  aannyy  ssttuuddeennttss  aaccttiinngg  aass  eemmppllooyyeeeess  
aanndd//oorr  vvoolluunntteeeerrss  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ""RReelleeaasseeeess"")),,  ffrroomm  aanndd  aaggaaiinnsstt  aannyy  aanndd  aallll  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aannyy  hhaarrmm,,  iinnjjuurryy,,  ddaammaaggee,,  
ccllaaiimmss,,  ddeemmaannddss,,  aaccttiioonnss,,  ccaauusseess  ooff  aaccttiioonn,,  ccoossttss,,  aanndd  eexxppeennsseess  ooff  aannyy  nnaattuurree  tthhaatt  II  mmaayy  hhaavvee  oorr  tthhaatt  mmaayy  hheerreeaafftteerr  aaccccrruuee  
ttoo  mmee,,  aarriissiinngg  oouutt  ooff  oorr  rreellaatteedd  ttoo  aannyy  lloossss,,  ddaammaaggee,,  oorr  iinnjjuurryy,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ssuuffffeerriinngg  aanndd  ddeeaatthh,,  tthhaatt  mmaayy  bbee  
ssuussttaaiinneedd  bbyy  mmee  oorr  bbyy  aannyy  pprrooppeerrttyy  bbeelloonnggiinngg  ttoo  mmee,,  wwhheetthheerr  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  nneegglliiggeennccee  oorr  ccaarreelleessssnneessss  ooff  tthhee  RReelleeaasseeeess,,  oorr  
ootthheerrwwiissee,,  wwhhiillee  II  aamm  iinn,,  oonn,,  uuppoonn,,  oorr  iinn  ttrraannssiitt  ttoo  oorr  ffrroomm  tthhee  pprreemmiisseess  wwhheerree  tthhee  AAccttiivviittyy,,  oorr  aannyy  aaddjjuunncctt  ttoo  tthhee  AAccttiivviittyy,,  
ooccccuurrss  oorr  iiss  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd..  
  

33..00    II  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aaggrreeee  tthhaatt  RReelleeaasseeeess  mmaayy  nnoott  hhaavvee  mmeeddiiccaall  ppeerrssoonnnneell  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  AAccttiivviittyy  oorr  oonn  tthhee  
ccaammppuuss..    II  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aaggrreeee  tthhaatt  RReelleeaasseeeess  aarree  ggrraanntteedd  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  aauutthhoorriizzee  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt,,  iiff  
nneecceessssaarryy,,  aanndd  tthhaatt  ssuucchh  aaccttiioonn  bbyy  RReelleeaasseeeess  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt..    II  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aaggrreeee  tthhaatt  
RReelleeaasseeeess  aassssuummee  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aannyy  iinnjjuurryy  oorr  ddaammaaggee  wwhhiicchh  mmiigghhtt  aarriissee  oouutt  ooff  oorr  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ssuucchh  
aauutthhoorriizzeedd  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt..  
  

44..00    IItt  iiss  mmyy  eexxpprreessss  iinntteenntt  tthhaatt  tthhiiss  RReelleeaassee  sshhaallll  bbiinndd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  mmyy  ffaammiillyy  aanndd  ssppoouussee,,  iiff  II  aamm  aalliivvee,,  aanndd  mmyy  eessttaattee,,  
ffaammiillyy,,  hheeiirrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  ppeerrssoonnaall  rreepprreesseennttaattiivveess,,  oorr  aassssiiggnnss,,  iiff  II  aamm  ddeecceeaasseedd,,  aanndd  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  aass  aa  ""RReelleeaassee,,  
WWaaiivveerr,,  DDiisscchhaarrggee  aanndd  CCoovveennaanntt  NNoott  ttoo  SSuuee””  tthhee  aabboovvee--nnaammeedd  RReelleeaasseeeess..    II  ffuurrtthheerr  aaggrreeee  ttoo  ssaavvee  aanndd  hhoolldd  hhaarrmmlleessss,,  
iinnddeemmnniiffyy,,  aanndd  ddeeffeenndd  RReelleeaasseeeess  ffrroomm  aannyy  ccllaaiimm  bbyy  mmee  oorr  mmyy  ssppoouussee,,  ffaammiillyy,,  eessttaattee,,  hheeiirrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorr((ss)),,  ppeerrssoonnaall  
rreepprreesseennttaattiivvee((ss)),,  oorr  aassssiiggnnss  aarriissiinngg  oouutt  ooff  mmyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  AAccttiivviittyy..  

  
55..00    II  ssttaattee  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  hheeaalltthh--rreellaatteedd  rreeaassoonnss  oorr  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  pprreecclluuddee  oorr  rreessttrriicctt  mmyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhiiss  AAccttiivviittyy  

((ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  rreessttrriiccttiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  ddiisscclloosseedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  aa  pprreevviioouuss  rreeqquueesstt  ffoorr  rreeaassoonnaabbllee  
aaccccoommmmooddaattiioonnss  ffoorr  tthhiiss  AAccttiivviittyy)),,  aanndd  tthhaatt  II  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  aanndd  ppaayy  aannyy  mmeeddiiccaall  
ccoossttss  tthhaatt  mmaayy  bbee  aatttteennddaanntt  aass  aa  rreessuulltt  ooff  iinnjjuurryy  ttoo  mmee..  
  

66..00    II  aaggrreeee  tthhaatt  tthhiiss  RReelleeaassee  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  MMiicchhiiggaann,,  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  tthhee  ffoorruumm  
ffoorr  aannyy  ddiissppuutteess  oorr  llaawwssuuiittss  aarriissiinngg  ffrroomm  oorr  iinncciiddeenntt  ttoo  tthhiiss  RReelleeaassee..    IIff  aannyy  tteerrmm  oorr  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  RReelleeaassee  sshhaallll  ffoorr  aannyy  
rreeaassoonn  bbee  hheelldd  iinnvvaalliidd,,  iilllleeggaall,,  uunneennffoorrcceeaabbllee,,  oorr  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  aannyy  llaaww  ggoovveerrnniinngg  tthhiiss  RReelleeaassee  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  
rreemmaaiinniinngg  ppoorrttiioonnss  sshhaallll  nnoott  bbee  aaffffeecctteedd  tthheerreebbyy,,  bbuutt  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  iinn  ffuullll  lleeggaall  ffoorrccee  aanndd  eeffffeecctt..  

  
  



PPaaggee  22  ooff  22  
  

CCAAUUTTIIOONN::  RREEAADD  BBEEFFOORREE  SSIIGGNNIINNGG  
  
  
  
II  AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEE  TTHHAATT  II  HHAAVVEE  CCAARREEFFUULLLLYY  RREEAADD  TTHHEE  TTEERRMMSS  OOFF  TTHHIISS  CCOOMMPPRREEHHEENNSSIIVVEE  
““AASSSSUUMMPPTTIIOONN  OOFF  RRIISSKK  AANNDD  RREELLEEAASSEE,,  WWAAIIVVEERR,,  DDIISSCCHHAARRGGEE,,  IINNDDEEMMNNIITTYY  AANNDD  CCOOVVEENNAANNTT  NNOOTT  TTOO  
SSUUEE  FFOORR  AADDUULLTT  PPAARRTTIICCIIPPAANNTT  IINN  TTHHEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNAALL  AACCTTIIVVIITTYY””;;  TTHHAATT  II  UUNNDDEERRSSTTAANNDD  IITTSS  
CCOONNTTEENNTTSS  AANNDD  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS;;  TTHHAATT  TTHHEE  OONNLLYY  PPRROOMMIISSEESS  MMAADDEE  TTOO  MMEE  TTOO  SSIIGGNN  TTHHIISS  
CCOOMMPPRREEHHEENNSSIIVVEE  RREELLEEAASSEE  AARREE  TTHHOOSSEE  SSTTAATTEEDD  HHEERREEIINN;;  TTHHAATT  II  HHAAVVEE  BBEEEENN  GGIIVVEENN  SSUUFFFFIICCIIEENNTT  
TTIIMMEE  TTOO  RREEVVIIEEWW  TTHHIISS    RREELLEEAASSEE;;  AANNDD  TTHHAATT  II  AAMM  SSIIGGNNIINNGG  IITT  KKNNOOWWIINNGGLLYY  AANNDD  VVOOLLUUNNTTAARRIILLYY,,  
WWIITTHHOOUUTT  AANNYY  CCOOEERRSSIIOONN,,  AANNDD  WWIITTHH  TTHHEE  FFUULLLL  IINNTTEENNTT  OOFF  BBEEIINNGG  BBOOUUNNDD  BBYY  IITTSS  TTEERRMMSS..  
  
  
  
AADDUULLTT  SSTTUUDDEENNTT//PPAARRTTIICCIIPPAANNTT::      WWIITTNNEESSSS::  
  

  

  

________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________________________  
((SSiiggnnaattuurree))            ((SSiiggnnaattuurree))  
DDaattee::  ______________________________________________________________________    DDaattee::  ______________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________________________  
((PPrriinntteedd  NNaammee))            ((PPrriinntteedd  NNaammee))  

C:\MY DOCUMENTS\FORMS\RELEASE.LIABILITY.STANDARD.FORM.ADULT..DOC  


	INDEMNITY AND COVENANT NOT TO SUE FOR ADULT PARTICIPANT: 
	This is a legally binding Assumption of Risk and Release Waiver Discharge Indemnity and Covenant Not to Sue: 
	referred to as the Release executed by: 
	whose address is: 
	10 I the undersigned am 18 years of age and otherwise fully competent to execute this Release desire to participate in the: 
	any independent research or activities I undertake as an adjunct to the Activity which dangers include but are not limited: 
	Date 1: 
	Date 2: 
	Date 1_2: 
	Date 2_2: 


