
DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D'ACCÉS AL FESLLOC PER A MENORS DE 16 ANYS

Festival de música en valencià de Benlloc (la Plana Alta) - 9 i 10 de juliol de 2021

La persona que signa este full, ................................................................................................................................ amb
DNI  ....................................................., telèfon de contacte  ................................................... en la meua condició
de  ................................................. (indicar:  pare/mare/tutor-a  legal)  domiciliat  a
..................................................................................................................................................................................................

1. Manifeste que soc pare/ mare/ tutor-a legal de la persona menor de 16 anys que a continuació se
cita: 

Nom i cognoms ..................................................................................................................................................... amb DNI
............................................... edat ..................., telèfon de contacte ...................................................

2. Expresse el meu consentiment i accepte la meua responsabilitat perquè la persona menor de 16
anys citada en el punt anterior accedisca als concerts programats en el festival Feslloc, al recinte
poliesportiu de Benlloc (la Plana Alta)

amb la meua companyia acompanyada d’una persona major d’edat que no sóc
jo, a qui autoritze perquè se’n faça càrrec*

Divendres 9 de juliol de 2021   Dissabte 10 de juliol de 2021

* Dades persona major d’edat, diferent al pare/mare/tutor-a legal, que es fa responsable del menor durant el Feslloc

Nom i cognoms ...................................................................................................................................................................  DNI
....................................................... edat .................... telèfon de contacte ....................................................................

3. Com a pare, mare o tutor-a legal, en signar aquest document, declare:

-  que  conec  i  accepte  les  normes  sanitàries  establertes  per  l’organització  del  Feslloc,  preses  en
consonància amb allò que dictaminen les autoritats sanitàries per fer front a la Covid-19.

-  que  soc  responsable  de  la  protecció  i  custòdia  del  menor  de  16  anys,  citat  en  el  document,  i  em
compromet a vetlar per la seua seguretat i benestar durant la celebració dels concerts programats en
l’edició 15a del Feslloc 2021.

- que conec i aprove les normes del Feslloc pel que fa a la prohibició del consum, per part de la persona
menor de 16 anys citada en aquest document, de substàncies com a alcohol, tabac o estupefaents.

- que eximisc de qualsevol responsabilitat a l’entitat promotora del Feslloc 2021 dels perills i riscos en què
puga incórrer la persona menor citada per la seu actitud negligent, així com dels danys i/o perjudicis que
la persona menor citada en el text puga causar a terceres persones.

- que done el meu consentiment a que l'Organització del Feslloc no retorne l'import abonat al menor de
16 anys o es denegue la seua entrada al recinte, en cas d'haver incomplit alguna de les condicions o de no
haver aportat la documentació necesaària i correcta (és imprescindible portar el DNI).

.................................................., ........... de ............................... de 2021.

Signatura del pare/mare/tutor-a legal  

OBSERVACIÓ: cal portar 2 còpies, una per a l’organització; l’altra, haurà de portar-la sempre damunt el/la menor de 16 anys.


