AUTORITZACIÓ D’ACCÉS PER A PERSONES MENORS D’EDAT 2019
Acte: Barraques 2019
Parc de la Festa, dia ____de juny de 2019
Els/les menors d’edat que tinguin entre 0 i 15 anys, ambdós inclosos, podran accedir al
recinte del concert omplint el formulari i acompanyats pel seu pare, mare o tutor.
Els/les menors d’edat d'entre 16 i 17 anys podran accedir al recinte amb les mateixes
condicions que les persones adultes, sense necessitat d’anar acompanyats/ades, però
també han d’omplir i lliurar aquest document a l’accés.
EI/la Sr./Sra. ___________________________________________(nom i cognoms) amb
DNI número ____________ , manifesta que és pare, mare o tutor legal dels / de les
menors:
Nom i cognoms dels / de les menors

DNI

edat

A través d’aquest document:
expresso el meu consentiment com a pare/mare o tutor i accepto la meva
responsabilitat perquè els/les menors entre 16 i 17 anys anteriorment citats/ades
accedeixin al Parc de la Festa, a les Barraques 2019 el dia ____ de juny de 2019
expresso el meu consentiment com a pare/mare o tutor i accepto la meva
responsabilitat d’acompanyar els/les menors d'entre 0 i 15 anys anteriorment
citats/ades perquè accedeixin al Parc de la Festa, a les Barraques 2019 el dia ____
de juny de 2019
autoritzo eI/la Sr./Sra. ___________________________________________
(nom i cognoms) amb DNI número _______________, a responsabilitzar-se dels / de
les menors de 0 a 15 anys anomenats/ades anteriorment, per accedir al recinte
durant la celebració de les Barraques 2019, el dia ____ de juny de 2019

En els tres casos, tant 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 / de la menor o
menors anomenats/ades en aquest document, comprometent-se a vetllar per la seva
seguretat i el benestar durant la celebració de les Barraques.
De la mateixa manera, aprova la responsabilitat d’impedir el consum per part del / de la
menor o dels / de les menors anomenats/ades en aquest document de substàncies com
alcohol, tabac o estupefaents, i d’evitar qualsevol situació de risc i de perill per al/la
menor, o que ell/a mateix/a en pugui causar. Així com vetllar perquè els/les menors portin
posada la polsera que els/les acredita com a menors d’edat.
Els responsables dels / de 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

Signatura de l’autoritzat (si s’escau)

Reus, a ______ de juny de 2019.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RGPDUE 2016/679 / LOPDGDD 3/2018
Responsable

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA

Finalitat

Recollida de les dades per gestionar l’autorització per l’accés del menor al
recinte de les Barraques
Consentiment del pare/mare o tutor legal i el compliment de Decret 112/2010
de 31 d’agost.
No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen
en la +info addicional RGPDUE
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
la nostra pàgina web: www.festesreus.cat\informacio-addicional-rgpdue/
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