DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D'ACCÉS PER A MENORS
En/Na.................................................................................................................................
Amb DNI/NIE/Passaport número ........................................................................., en qualitat de
pare/mare/tutor/tutora
AUTORITZE el menor d'edat :
Nom i cognoms.........................................................................................................
Dni, Nie o Passaport ..............................................................................................................
per a accedir al concert dins de la programació de CONCERTS DE VIVERS 2022 , que se celebra el
_________________ de Juliol de 2022 als Jardins de Vivers de València.
En el cas de menors de menys de 14 anys autoritze a
……………………………………………………………………………………………… (1), perquè acompanye al menor. La persona
autoritzada DECLARA que accedeix als Concerts de Vivers 2022 amb el menor, que l'acompanyarà
permanentment i abandonarà el recinte amb ell. Es declara únic 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 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 del recinte on se celebra el
CONCERT i exoneren de tota classe de responsabilitat a l'empresa organitzadora, patrocinadors i/o
col·laboradors.
Els menors de 14 i 15 anys hauran de presentar igualment aquesta autorització signada pel pare, mare o tutor o
tutora encara que no és obligatori que vinguen acompanyats
Per deixar-ne constància, signe a data __________ de __________de 2022
Pare/Mare/Tutor legal:
DNI:
Signa
Persona autoritzada:
DNI:
Signatura:
(1) En el cas que pare, mare o tutor que autoritza siga també la persona acompanyant, s'ha de repetir el mateix
nom als dos apartats.
(2) Durant la seua estada en el recinte, els pares, mares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció
que el menor realitze. Perquè això siga possible és necessari presentar en l'accés al recinte la següent
documentació: DNI o llibre de família o passaport dels dos o document legal que acredite la relació
paterna/materna filial o de responsabilitat sobre el menor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Entregar al Menor ( emplenar per Pare/Mare o Tutor) . Només per a menors de menys de 14 anys)
Document que ha de conservar el menor durant tot el Festival
EM DIUEN (nom del/la menor):…………………………………………………………………………………………………
He vingut amb el meu: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Que es diu:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
I el seu telèfon és:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Aquest és un altre telèfon de contacte:……………………………………………………………………………………………………
En el cas que em perda porta'm al punt d'informació

