autorització d’accés per menors de 16 anys
amb acompanyant autoritzat
El pare/mare o tutor/a legal ……………………….…………………..……………………………..…………..………………….……………………………………………..……… amb DNI ……………………………………..………………………………….
i telèfon …………………………………………..……………………………..………….…….………….. autoritza a ………………..…………………..…………………..…………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….
amb DNI ……………………………………..…………………………………. i telèfon ……………………………………..…………………………………. a acompanyar i ser responsable del
menor següent:

……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………..……………………………..………………………………………….. i DNI ……………………………..……………………………..……………………………..………………
Mitjançant la present ACEPTA:
•

Que l’acompanyant del menor en serà el responsable i vetllarà pel seu benestar i seguretat, així com 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 a 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 qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives1.

•

Que com acompanyant, coneix el contingut de l’esmentada normativa i en especial, les especificacions
relatives a l’accés de menors a recintes on se celebrin espectacles públics, concerts, etc... previstos a
l’article 53 i següents.

•

Que l’acompanyant accedirà al recinte amb un màxim de 4 menors i haurà de presentar a tal efecte, un
full signat per cada menor d’edat.

•

Que eximeix a la Cabra, entitat que organitza el concert, de qualsevol responsabilitat derivada de
l’accés de l’esmentat menor/s a l’espectacle referenciat, així com també qualsevol altre prejudici, dany
i/o responsabilitat que pugui patir el menor/s.

Signatura (pare/mare o tutor/a legal):

Signatura autoritzat:

Sala la Cabra de Gurb (Osona), a data: …………………….…...………… / …………………….…….….………… / …………………….…….….…………
Concert: ………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..……………………….………………………..………………….
Article 53 del Decret 112/2010 del 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament de Espectacles públics i activitats recreatives:
“Limitacions d’accés per a les persones menors d’edat. (...) 2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a les
Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin
actuacions en directe i vagin acompanyats de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l’actuació les persones menors
d’edat no poden romandre a l’establiment. (...) “
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En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPDCP), s’informa
la persona interessada que les dades de caràcter personal facilitades passaran a formar part en el fitxer de Documents de la
SALA LA CABRA. Segons el que preveu la LPDCP, les dades seran incloses en un fitxer de la Sala la Cabra amb la finalitat
indicada. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació, en els termes establerts a la legislació vigent,
adreçant-vos per escrit amb la referència “Tutela Drets LPDCP” i dirigida a hola@lacabra.cat.

