DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D’ACCÉS PER A MENORS
Sr/Sra .............................................................................................................................. amb DNI/NIE/Passaport
número ................................................................, en qualitat de pare/mare/tutor AUTORITZE al menor d’edat:
AUTORITZE A :
Noms i Cognoms del menor d´edat:
Nom i Cognoms ..........................................................................................................................Dni .......................................
Nom i Cognoms ..........................................................................................................................Dni .......................................
Nom i Cognoms...........................................................................................................................Dni.......................................
per accedir a Festival MUSIC PORT FEST 2021, que es celebrarà el 2 i 3 de juliol de 2021 a l´Explanada de La Nau de El
Port de Sagunt ( València).
En el cas de menors de menys de 16 anys, autoritze a ........................................................................................................
(1), perquè acompanyi al menor. La persona autoritzada DECLARA que accedeix al Festival MUSIC PORT FEST 2018 amb el
menor, que l’acompanyarà permanentment i abandonarà el recinte amb ell. Es declara únic responsable de la seva
protecció i custòdia i es compromet a vetllar per la seva seguretat durant la celebració del festival. 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 el recinte on es celebra l’edició del Festival MUSIC
PORT FEST 2020 i exoneren de tota classe de responsabilitat a l’empresa organitzadora, patrocinadors i/o col·laboradors
(2)
Per a què així conste, signe a, __________ de ___________________de 2021
Firma Progenitor/Tutor legal:
DNI:
Firma Persona autoritzada:
DNI:
(1) En el cas de que la persona autoritzada siga el progenitor o tutor, s’ha de repetir el mateix nom.
(2) Durant la seua permanència en el recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció que
el menor realitze. Per a que açò siga possible és necessari presentar a l'entrada del recinte un document, DNI
o llibre de família o passaport dels dos o document legal que acredite la relació patern filial o de
responsabilitat sobre el menor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entregar al Menor
Document que ha de conservar el menor durant tot el festival
Em dic (nom del/la menor):.................................................................................................................
He vingut amb la meua/el meu:..........................................................................................................
que es diu:...........................................................................................................................................
i el seu telèfon és:...............................................................................................................................
Aquest és un altre telèfon per si de cas:.............................................................................................
En cas de que em perda, porta'm al punt d'informació

