AUTORITZACIÓ MENORS DE 14 ANYS ONTINYENT EN CONCERT 2022
23 D’AGOST DEL 2022

DADES DEL O LA MENOR
NOM I COGNOMS
DNI
DATA DE NAIXEMENT
TELÈFON
AUTORITZACIÓ (marcar amb una X)
Autoritze al fet que l'esmentat menor accedisca al recinte d’ONTINYENT EN CONCERT, que se
celebrarà el dia 23 d’agost del 2022 al pàrquing de La Paduana.
En el cas de no poder acompanyar (1) a la persona menor de menys de 14 anys autoritze perquè l’acompanye a,
DADES PERSONA AUTORITZADA
NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA
TELÈFON

La persona autoritzada DECLARA que accedeix al concert del dia 23 d’agost del 2022 d’Ontinyent En Concert amb el/la
menor, que l'acompanyarà permanentment i abandonaran el recinte junts.
Es declara única responsable de la seua protecció i custòdia i es compromet a vetlar per la seua seguretat durant la
celebració del concert. Així mateix, assumeix la responsabilitat d'impedir el consum per part del o la menor d'alcohol,
tabac i altres substàncies i d'evitar qualsevol situació de risc.
El pare/mare/tutor/tutora i la persona autoritzada, assumeixen solidàriament qualsevol responsabilitat pels danys de
qualsevol tipus patrimonials i/o personals que puga causar o patir el o la menor dins del recinte on se celebra el concert
i exoneren de tota classe de responsabilitat als organitzadors.
Els menors de 14 i 15 anys hauran de presentar igualment aquesta autorització signada pel pare, mare, tutor o tutora
encara que no és obligatori que vinguen acompanyats
Signatura:

Per deixar-ne constància, signe a data __________ de/d’ _________________ de 2022
ENTREGAR A LA PERSONA MENOR DE 14 ANYS (emplenat per la mare/pare/tutor/tutora legal)

Has de conservar aquest document durant tot el concert. Gràcies.
SOC
NOM I COGNOM
M’ACOMPANYA
EL SEU NOM ÉS
EL SEU TELÈFON ÉS

ALTRE TELÈFON DE CONTACTE

(1) En el cas que pare, mare, tutor, tutora que autoritza siga també la persona autoritzada, s'ha de repetir el mateix nom als dos apartats.

DADES DEL PARE, LA MARE, TUTOR O TUTORA LEGAL
NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA
TELÈFON

