FULL DE RESPONSABILITAT - MENORS D'EDAT

A________________________ a_________de ____________ de __________
Segons l'article 53 del Reglament d'Espectacles públics 112/2010 del 31 d’agost les persones menors de 16 anys tenen
prohibida l'entrada a discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concerts, cafès concert i cafès
teatre excepte quan es realitzen actuacions en directe i vagin acompanyats dels seus progenitors o tutors legals. En
aquest cas al finalitzar l'actuació les persones menors han d'abandonar el recinte, per tant:

_____________________________________________nom del pare / mare / tutor), amb DNI___________________
DECLARA
Que és el pare, mare o tutor legal (marcar el que NO correspon) de:
1 - En / Na _
2 - En / Na _
3 – En /Na _
4- En / Na _

amb D.N.I. _
amb D.N.I. _
amb D.N.I. _
amb D.N.I. _

AUTORITZA
A______________________________________ (nom i cognoms de la persona autoritzada), amb
DNI_______________, amb qui té un vincle familiar / amistat de _________________________, perquè en el seu nom,
assisteixi amb els esmentats menors al concert / espectacle ______________________ que es celebra el dia ____de
_________ de l'any ________ a______________________________________ (indicar el recinte).
Aquesta responsabilitat m'obliga a:
1 - Conèixer la normativa i, en especial, les especificacions referents a l'accés de menors que preveu l'article 53 i
següents.
2 - Acompanyar els menors d'edat, des del moment d'accés a les instal·lacions fins a la sortida de les mateixes. A més
romandré amb ells a l'interior durant tot el temps que duri l'esdeveniment i procurar que tots portin amb en tot
moment la seva identificació personal.
3 - Evitar qualsevol tipus de conducta il·legal duta a terme per les persones al meu càrrec (consum d'alcohol,
estupefaents., Etc.., Les actituds violentes i els aldarulls), que sempre respectaran els drets de la resta dels assistents.
Procurar el benestar i la integritat física dels mateixos ocupant-me d'ells en el cas que succeeixi algun problema de
diversa índole.
4 - Fer-me càrrec de qualsevol dany que les persones al meu càrrec puguin cometre durant la realització de
l'esdeveniment, tant personal com material, procurant sempre el bon ús de les instal·lacions i el seu manteniment.
5 - Respectar les indicacions dels professionals que treballen en l'esdeveniment respecte a qualsevol tema relacionat
amb la celebració del concert.
7 - Que eximeix a TEM PRODUCTIONS, S.L., entitat que gestiona l'espectacle, de qualsevol responsabilitat derivada de
l'accés de l'esmentat menor al recinte dalt esmentat, així com també d'un altre perjudici, dany i / o responsabilitat que
pugui patir el menor.
SIGNATURA DE LA PERSONA AUTORITZANT

SIGNATURA DE LA PERSONA AUTORITZADA

De conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu 679/2016, l'informem que les seves dades personals
proporcionades són confidencials i formen part d'un tractament, necessari per a la prestació dels nostres serveis, sota
la responsabilitat de TEM PRODUCTIONS SL, amb domicili al C .Carmelites núm 3, Ent 17820, Banyoles , amb l'única
finalitat d'agilitar la gestió administrativa.
Aquestes dades seran tractades pels empleats de TEM PRODUCTION, S.L. i els seus col·laboradors en cas que fos
necessari. Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que siguin
aplicables.
Pot exercir els seus drets d'informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de
les dades personals mitjançant un escrit a les nostres oficines, al carrer Carmelites 3 ent 4 17820 Banyoles.

