Segons l'article 53 del Reglament d'Espectacles públics 112/2010 del 31 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-concerts i cafès-teatre excepte quan es realitzen actuacions en directe i vagin acompanyats
dels seus progenitors o tutors legals. En aquest cas en finalitzar l'actuació les persones menors han
d'abandonar el recinte.
Per mitjà del present document faig constar que jo,
Sr./Sra.________________________________________________________________________ major d'edat i amb
D.N.I.

______________________________ i número de telèfon _________________________ signo com a

progenitor o tutor legal dels menors a baix indicats i em responsabilitzo d'ells en el transcurs de
l’esdeveniment: ______________________________________________________________________________.

1 _____________________________________________________________D.N.I.____________________________
2 _____________________________________________________________D.N.I.____________________________
3 _____________________________________________________________D.N.I.____________________________

Aquesta responsabilitat m'obliga a:
1 – Acompanyaré als menors d'edat, des del moment d'accés a les instal·lacions fins a la sortida d'aquestes.
Romandré amb ells a l'interior durant tot el temps que duri l'esdeveniment i procuraré que tots portin a disposició en
tot moment la seva identificació personal.
2 – Evitaré qualsevol tipus de conducta il·legal duta a terme per les persones al meu càrrec (consum d'alcohol,
estupefaents, actituds violentes i disturbis), i asseguraré que sempre respectin els drets de la resta dels assistents.
Procuraré el benestar i la integritat física dels mateixos ocupant-me d'ells en el cas que succeeixi qualsevol problema
de diferent índole.
3 – Em faré càrrec de qualsevol dany que les persones a càrrec meu 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.
4 – Respectaré les indicacions dels professionals que treballen en l'esdeveniment respecte a qualsevol tema
relacionat amb la celebració del concert.
5 – Conèixer que l'incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot suposar l'expulsió del recinte, tant de la
persona que signa aquesta autorització com de les persones a càrrec seu.
6 – Es considera menor d'edat inferior a 16 anys.

En __________________ a _______ de__________________ de 20____
Signa Progenitor o Tutor Legal.

