DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS, RESPONSABILITAT I VETLLA DE PERSONES MENORS DE
16 ANYS
En/Na
............................................................................................................
amb
DNI/NIE/Passaport
número ........................................, amb adreça a …..................................................................................,
carrer ..........................................................................................., telèfon ….................................., i correu
electrònic ........................................................................, en qualitat de pare/mare/tutor de la persona menor
d’edat
.................................................................................................................................,
amb
DNI/NIE/Passaport número ..................................................., i telèfon ….............................................,
AUTORITZO*
a la persona major d’edat .........................................................................................., amb DNI/NIE/Passaport
número ............................................., i telèfon …........................................., perquè acompanyi el meu fill/a o
tutelat/da al Festival ACAMPADA JOVE 2018, que se celebrarà a Montblanc el mes de juliol de 2018.
MANIFESTEM
I. Que el pare/mare/tutor i la persona autoritzada, assumim solidàriament qualsevol responsabilitat pels danys
de qualsevol tipus patrimonials i/o personals que pugui causar o patir la persona menor dins el recinte on se
celebrarà l’edició del Festival ACAMPADA JOVE 2018 i exonerem de tota classe de responsabilitat a
l’empresa organitzadora, patrocinadors i/o col·laboradors.
II. Que la persona menor accedirà al Festival ACAMPADA JOVE 2018 en la companyia del pare/mare/tutor o
la persona autoritzada, i que l’acompanyarem permanentment, i abandonarem el recinte amb ella.
III. Que ens declarem únics responsables de la seva protecció i custòdia i ens comprometem a vetllar per la
seva seguretat i benestar durant la celebració del festival. Tanmateix, acceptem la responsabilitat d’impedir el
consum per part de la persona menor d’alcohol, tabac i altres substàncies i d’evitar-li qualsevol situació de
risc. Igualment, manifestem conèixer que en aquest esdeveniment denominat ACAMPADA JOVE, es venen
begudes alcohòliques i que per això, se li lliura a la persona menor un distintiu indicant la seva minoria d'edat
que ha de portar visible en tot moment.
IV. Que el pare/mare/tutor i la persona autoritzada, acceptem que si l'organització localitza la persona menor
sense el corresponent responsable, es procedeixi de forma immediata a la seva posada a disposició de les
autoritats o expulsió del recinte, quedant exonerada la responsabilitat del promotor en la custòdia de la
persona menor.
V. Que declarem i acceptem sense restriccions que coneixem les condicions de compra i venda de les
entrades per a persones menors d’edat.
VI. Que declarem que hem estat informats de la política de protecció de dades i donem el consentiment de
forma expressa, per tal que l’Associació Cultural Acampada Jove tracti les nostres dades personals amb la
finalitat de realitzar la gestió administrativa, organitzativa i comptable del Festival ACAMPADA JOVE. Que les
dades personals tractades no es cediran a tercers tret d’obligació legal. Que per exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les nostres dades personals, cal que
dirigim un escrit a Acampada Jove – Ref. Protecció dades C/ Mallorca 56-58, 08029-Barcelona, o bé per
correu electrònic a: dades@acampadajove.cat. Que per a més informació podem consultar la política de
protecció de dades http://www.acampadajove.cat.
VII. Que acceptem que en el supòsit que l’organització expulsi la persona menor o denegui la seva entrada al
recinte en cas d’haver incomplert alguna de les condicions o de no haver aportat la documentació correcta i
necessària, no es retornarà l’import de l’abonament en cap cas.
Montblanc, a …...... de juliol de 2018

Signat. Pare/Mare/Tutor

Signat. Persona autoritzada

Adjuntem fotocòpia del DNI 1) del pare/mare/tutor, 2) de la persona autoritzada i 3) de la persona menor.
* En el supòsit que la persona menor accedeixi al Festival i vagi acompanyada d’una persona major d’edat
que no sigui el pare/mare/tutor, caldrà omplir les dades de l’apartat “Autoritzo”, i al final del document hauran
de signar el pare/mare/tutor i també la persona major d’edat així com adjuntar fotocòpia dels tres DNI.

