
 

 
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 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D’ACCÉS PER A MENORS 

 
SI TENS 16 I 17 ANYS NOMÉS CAL EMPLENAR I LLIURAR A LA PORTA 

SI TENS MENYS DE 16 ANYS HAS D’ANAR ACOMPANYAT/DA DEL TUTOR/A 
 

NOM DEL TUTOR/A:  

DNI/NIE/ PASSAPORT:  MÒBIL: 

EN CAS DE QUE EL PARE/MARE/TUTOR LEGAL DEL MENOR NO SIGA L’ACOMPANYANT DURANT LA SEVA ESTÀNCIA AL 

RECINTE. AUTORITZE L’ACCÉS DEL MENOR AL RECINTE, LA SEVA CUSTÒDIA I PROTECCIÓ A:  

La persona autoritzada DECLARA que accedeix al recinte 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 de l’esdeveniment. 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 i exoneren de tota classe de responsabilitat a l’empresa organitzadora, patrocinadors i/o 

col·laboradors. 

 

Per a que així conste, signe a ……………………………………………………, el ……….. de ………………………..…………….. de 2018 

 
 

NOM DEL MENOR  

DNI/NIE/ PASSAPORT  

Data naixement  MÒBIL:  EDAT: 

NOM ACOMPANYANT  

DNI/NIE/ PASSAPORT  MÒBIL: EDAT: 


