
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D’ACCÉS PER A MENORS DE 16 ANYS 

Sr/Sra ............................................................................................................................... amb DNI/NIE/Passaport 

número ......................................, en qualitat de pare/mare/tutor del/la menor d’edat nom: …………………...…………… 

......................................................................................................., amb DNI/NIE/Passaport ................................... 

AUTORITZE al major d’edat (1) ........................................................................................................................,   perquè  

acompanye el meu fill/a al CONCERT DE TXARANGO, ASPENCAT I TREMENDA JAURÍA, que es celebrarà el 17 d’agost 

de 2017 al Camp de futbol La Murta a  la localitat de Xàtiva. 

La persona autoritzada DECLARA que accedeix al CONCERT DE TXARANGO, ASPENCAT I TREMENDA JAURÍA amb 

el menor, que l’acompanyarà permanentment i abandonarà el recinte amb ell. Es declara únic responsable de la 

seva protecció i custòdia i es compromet a vetllar per la seva seguretat durant la celebració del festival. Així 

mateix, assumeix la responsabilitat d’impedir el consum per part del menor d’alcohol, tabac i altres substàncies i 

d’evitar qualsevol situació de risc. 

El pare/mare/tutor i la persona autoritzada, assumeixen solidàriament qualsevol responsabilitat pels danys de 

qualsevol tipus patrimonials i/o personals que puga causar o patir el/la menor dins el recinte on es celebra 

CONCERT DE TXARANGO, ASPENCAT I TREMENDA JAURÍA i exoneren de tota classe de responsabilitat a l’empresa 

organitzadora, patrocinadors i/o col·laboradors. 

Per a què així conste, signe a ……………….., el …….. de …………………………….. de 2017  

Progenitor/Tutor legal:  

DNI: 

Persona autoritzada:  

DNI: 

(1) En el cas de que la persona autoritzada siga el progenitor o tutor, s’ha de repetir el mateix nom. 

……………………………………………………………….…………………..…………….…………………………………………………………….. 
Document que ha de conservar el menor durant tot el festival 

 

Em dic (nom del/la menor): 
He vingut amb la meva/el meu:  

que es diu: 

i el seu telèfon és: 
Aquest és un altre telèfon per si de cas: 

En cas de que em perda, porta'm al punt d'informació del recinte situat a taquilla. 
 
  
Si tens menys de 16 anys a més del document signat has d'anar acompanyat del pare / mare / tutor. 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en el formulari formaran part de l'entitat titular 
de l'esdeveniment PROGES XXI SL per a la gestió de l'esdeveniment i control de l'accés. Les dades dels assistents no seran comunicades a altres societats, únicament amb 
l’empresa de gestió del festival. Vostè pot consultar les dades de l’empresa al lloc web pro21cultural.com. Aquest consentiment implica l'autorització per part l'usuari a rebre 
informació sobre serveis i productes oferts a través d'aquesta societat que puga ser del seu interès. L’usuari també pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició que li corresponen adreçant un correu a info@pro21cultural.com o una carta postal a Carrer General Sant Martí 2-1ª 46004 València  

He llegit i accepte la política de protecció de dades 


