DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D’ACCÉS PER A
MENORS DE 16 ANYS
Jo, ..……………………………...…………………………………………….......................… amb DNI
número…………….....… i telèfon mòbil de contacte......................................... en qualitat de
pare/mare/tutor/a del/la menor d’ edat
....................................................................................................... de ......... anys d’edat.

Exonero de tota classe de responsabilitat a l’organitzador del concert, AJUNTAMENT DE
JUNEDA, dels danys de qualsevol tipus, ja siguin patrimonials i/o personals que puguin patir
el/la menor com a conseqüència de la seva estada dins del recinte on es celebra el concert de
La Pegatina, La Cosa Nostra i Dj Xavi Alfaro, el dissabte 25 d’agost a la Pista Parc Alegria de
Juneda.
Com a pare/mare/tutor em responsabilitza de que el/la menor estarà en tot moment sota el
meu control i vetllaré per la seva salut i impediré el consum d’alcohol del menor, tabac i altres
substàncies.
I que coneix i accepta el contingut de l’article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. (reproduït més endavant)
_____________________________________________________________________________
* Emplenar només en cas de que el pare, mare o tutor/a legal no puguin acompanyar al/a la menor i l’acompanyi un
altre adult.

AUTORITZACIÓ
El pare/mare/tutor autoritza a …………………………………..................…….…...........… amb DNI
número .............................… i telèfon mòbil de contacte.................................., ser responsable
de que el/la menor estarà en tot moment sota el seu control, vetllarà per la seva salut i a
impedir el consum d’alcohol del menor, tabac i altres substàncies.

Juneda, a 25 de juliol de 2018

(1)

(Signatura)

Article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives:
“Limitacions d’accés per les persones menors d’edat”.

(...) 2. Les persones menors de 16 anys, tenen prohibida l’entrada a les Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars
musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directa i vagin acompanyats de
progenitors o tutors.
En aquest cas, al finalitzar l’actuació les persones menors d’edat no poden estar a l’establiment (...)”

