Autorització per a menors si el responsable acompanyant no és el pare,
la mare o el tutor legal del mateix:
Autorització per a custodiar el menor a l’interior del recinte del Festival Diània 2018, que se
celebrarà a Ontinyent el dia 31 de març del 2018.
En/Na ........................................................................................................................... amb
DNI/NIE/Passaport número............................................... i número de telèfon...........................
Manifeste que sóc el pare/mare/tutor legal del menor que a continuació se cita:
Nom i cognoms................................................................................................................ amb
DNI/NIE/Passaport número........................................................ Data de naixement.....................
I autoritze a responsabilitzar-se del menor esmentat a l’interior del recinte del Festival Diània
2018 que se celebrarà a Ontinyent el dia 31 de març del 2018:
En/Na ........................................................................................................................... amb
DNI/NIE/Passaport número............................................... i número de telèfon............................
A través de l’actual document, tant el pare/mare/tutor com el responsable acompanyant expressem el
nostre consentiment i acceptem sota la nostra responsabilitat que el menor anteriorment citat
accedisca al recinte del Festival Diània 2018, en la localitat d’Ontinyent. Així mateix, declarem que l’adult
acompanyant esdevé únic responsable de la protecció i custòdia del menor citat en el document,
assumint el compromís de vetllar per al seua seguretat i benestar durant la celebració del festival. De la
mateixa forma, declarem que serà responsabilitat de l’adult acompanyant impedir el consum per part
del menor de substàncies com alcohol, tabac o estupefaents; així com d’evitar qualsevol situació de risc
o perill per al menor o que ell mateix puga ocasionar. Acceptem que si l’organització no localitza al tutor
autoritzat anteriorment junt al menor de 16 anys en l’interior del recinte es procedisca a la seua
expulsió immediata, quedant exonerada la responsabilitat del promotor en la custòdia del menor.
Finalment, els sota-signants eximim de qualsevol responsabilitat a l’empresa organitzadora de
l’esdeveniment pels danys i/o perjudicis que el menor puga patir o provocar, a més de proclamar-nos
responsables de les damnificacions esmentades.

Signat: Mare/Pare/Tutor legal

Signat: Responsable acompanyant

A la localitat de ............................................ en ........... de ....................................... de 2018

