AUTORITZACIÓ D’ACCÉS PER A PERSONES MENORS 18 ANYS D’EDAT
Actes: Concerts Jovent Festa Major - Maig 2022
EI/la Sr./Sra.
DNI
menors:

amb
, com a pare, mare o tutor/a legal dels/les

Nom i cognoms dels/les menors

DNI

edat

A través d’aquest document:
expresso el meu consentiment com a pare/mare o tutor/a i accepto la meva responsabilitat
perquè els/les menors de 18 anys (i majors de 16anys) anteriorment citats/ades accedeixin sols als
actes programats amb motiu de la Festa Major 2022 de Mollerussa.
expresso el meu consentiment com a pare/mare o tutor/a i accepto la meva
responsabilitat d’acompanyar els/les menors de 16 anys anteriorment citats/ades perquè
accedeixin als actes programats amb motiu de la Festa Major 2022 de Mollerussa.
El pare, mare, tutor/a legal o persona autoritzada, en signar aquest document es declara total i únic
responsable de la protecció i custòdia del/la menor o menors anomenats/ades en aquest
document, comprometent-se a vetllar per la seva seguretat i el benestar durant els actes programats del
Concert 27 novembre 2021 a Mollerussa.
D’igual manera, aprova la responsabilitat d’impedir el consum per part del/la menor o dels/les
menors anomenats/ades en aquest document, de substàncies nocives i altres estupefaents, i d’evitar
qualsevol situació de risc i de perill per el/la menor, o que ell/a mateix/a en pugui causar.
Els responsables dels/les menors i aquests/es mateixos/es eximeixen de qualsevol responsabilitat
a l'empresa organitzadora de l’activitat pels danys i perjudicis que els/les menors puguin provocar, a més
de proclamar-se com responsables únics dels danys i perjudicis anomenats.
També declara que coneix i accepta el contingut de l’article 53 del Decret 112/2010 del 31 d’agost pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:
«limitacions d’accés per a persones menors d’edat» on s’especifica que «(....) 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 directe i vagin acompanyats de progenitors o
tutors. En aquest cas, en acabar l’actuació les persones menors d’edat no poden romandre a l’establiment.
(…)".
Signatura pare, mare o tutor legal

Mollerussa, a

de ______________de 2022

Signatura de l’autoritzat (si s’escau)

