Autorització d’accés per menors de 16 anys
Document accés menors Instal·lacions de l’Orfeó Catalònia/Sala Padró de Cornellà

El Sr/Sra. .................................................................................. amb DNI.................................................. I telèfon mòbil .............................................
DECLARO com a pare, mare o tutor legal del menor
Nom..................................................de.............anys, amb DNI................................................................... I
CONFIRMO QUE (escull una de les opcions)
Acompanyo al menor

Autoritzo com acompanyant a:

Amb DNI............................................i telèfon móvil.................................................................................. A l’activitat
.................................................................. Data de celebració............/............../............. Recinte de L’Orfeó Catalònia/Sala Padró

Mitjançant la present autorització ACCEPTA
1. Que l’acompanyant del menor en serà el responsable i vetllarà pel seu benestar i seguretat, així com també
del compliment de les normes, a tots els efectes, des de l’accés a la instal·lació, durant la celebració de
l’esdeveniment i fins la sortida del recinte, segons les obligacions i previsions contemplades en la normativa de
celebració d’espectacles públics aplicable a Catalunya, Decret 112/2010 del 31 d’agost, pel que s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
2. Que coneix i accepta el contingut de l’article 53 del Decret 112/2010 del 31 d’agost per qual s’aprova el
reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
3. Que accedeix a les instal·lacions amb el/s menor/s, les dades del/s s’han indicar al encapçalament.
4. Que acompanyarà i es responsabilitzarà del/s menor/s i del que pugui passar-li durant tot l’esdeveniment.
5. Que es responsabilitza que el/s menor/s abandonarà les instal·lacions al finalitzar l’esdeveniment i que es
responsabilitza i accepta totes les conseqüències derivades d’aquest acte.
6. Que l’acompanyant accedirà al recinte amb un màxim de 5 menors i haurà de presentar a tal efecte, un full
signat per cada menor d’edat.

Signatura pare/mare o tutor

Signatura de l’autoritzat

*Que eximeix a l’Orfeó Catalònia/Sala Padró, entitat que gestiona la instal·lació, de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés de
l’esmentat menor a l’espectacle dalt referenciat, així com també qualsevol altre perjudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el
menor. D'acord amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals seran tractades pel
Responsable d’aquestes l’Orfeó Catalònia amb NIF G08889149, amb la finalitat de gestionar la seva entrada al recinte segons normativa
vigent. Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i demés , a l’adreça del Responsable del tractament carrer
Torras i Bages, 62 08940 de Cornellà de Llobregat o a l’e-mail salapadro20@gmail.com posant com a referència "Protecció de
dades/L’Orfeó". En el cas que el seus drets, en protecció de dades, cregui que han estat vulnerats pot interposar denuncia a l’agència
espanyola de protecció de dades.

