DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D’ACCÉS PER
A MENORS DE 16 ANYS A LA FESTA DE CAP D’ANY 2019

En/Na _______________________________________________, amb nº de DNI/NIE/Passaport
________________________ i número de telèfon _________________________, en qualitat de
pare, mare o tutor/a legal del/de la menor d’edat nomenat/da a continuació:
Nom complert

DNI

Edat

____________________________________________

____________________

______

EXPRESSO la meva autorització i consentiment, i accepto la responsabilitat que el/la menor citat
anteriorment assisteixi al recinte del Pavelló Municipal d’Esports de Ripoll, durant la Festa de
Cap d’any 2019.
AUTORITZACIÓ ACOMPANYANT
AUTORITZO al major d’edat _______________________________________________________
amb nº de DNI/NIE/Passaport ____________________________ perquè acompanyi el/la menor
d’edat a la Festa de Cap d’any 2019, que es celebrarà al Pavelló Municipal d’Esports de Ripoll el
dimarts dia 1 de gener de 2019.
Mitjançant el present document la persona autoritzada DECLARA que accedeix a la Festa de Cap d’any
2019 de Ripoll amb el/la menor, que l’acompanyarà permanentment i abandonarà el recinte amb ell o
ella. Es declara únic/a responsable de la seva protecció i custòdia durant el seu accés i permanència dins
el Pavelló Municipal d’Esports de Ripoll, i es compromet a vetllar per la seva seguretat i benestar durant
tota la celebració de l’esdeveniment. Tanmateix, accepta i assumeix la responsabilitat d’impedir el
consum per part del/de la menor de substàncies nocives com alcohol, tabac o estupefaents, i d’evitar
qualsevol situació de risc o perill per al/a la menor, que ell/a mateix/a o tercers puguin ocasionar, posant
especial atenció durant la celebració de les actuacions artístiques, situant el/la menor en llocs segurs.
El pare, mare o tutor/a legal i la persona autoritzada, assumeixen solidàriament qualsevol responsabilitat
pels danys patrimonials i/o personals que pugui causar o patir el/la menor dins el recinte i exoneren de
tota classe de responsabilitat a l’Ajuntament de Ripoll i a la Comissió de Festes, així com a patrocinadors i
col·laboradors, pels danys i perjudicis que el/la menor pogués patir o provocar, o qualsevol altre

conseqüència que la seva presència ocasionés, com, a manera d’exemple no limitador, sancions o multes
per qualsevol tipus d’infracció legal.
Igualment, afirmo conèixer les condicions de venda d’entrades, d’accés i estada al recinte pel que fa a
menors d’edat, disponibles a la pàgina web www.ripoll.cat, i les accepto de manera inequívoca i expressa
en el meu propi nom i en nom i representació del/de la menor, consentint la política de l’organització de
no retornar l’import abonat per les entrades dels/de les menors acompanyats o denegar l’entrada al
recinte en cas d’haver incomplert alguna de les condicions, prohibicions o no haver aportat la
documentació correcta i necessària.
Finalment, declaro que he estat informat/da de la política de protecció de dades i accepto el tractament
de les meves dades i les del/de la menor.

Signat:

Pare, mare o tutor/a legal
DNI:

Persona autoritzada
DNI:

Ripoll, a ____ de ________________ de 201__
*Presentar aquest document signat, juntament amb una fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal i
una fotocòpia del DNI del/de la menor, que acreditin la relació legal entre el/la menor i el/la responsable.

Protecció de dades
En virtut de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un
fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de AJUNTAMENT DE RIPOLL, CIF: P-1715600-A,. La finalitat d’aquest
fitxer és la de gestionar i controlar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: plaça de l’Ajuntament
número 3 17500 Ripoll

