
PERMÍS D’ACCÉS A MENORS D’EDAT – REBUDA ANNA GABRIEL SALLENT 
 
22/10/2022              SALA CULTURAL FÀBRICA VELLA, SALLENT 
 
1) Emplenar en cas que el pare/mare/tutor legal del menor ACOMPANYI el menor a l’interior de la sala 
 
Sr./Sra._________________________________________________________ amb 
DNI/NIE/Passaport:___________________________________________________ manifesta que és pare, 
mare o tutor legal del menor que es cita a continuació: 
Nom:_______________________________________________________________ amb 
DNI__________________________ i edat__________________ A través d’aquest document expresso el meu 
consentiment com a progenitor/tutor i accepto la responsabilitat que el menor anteriorment citat accedeixi al 
concert de _______________________________________________________________ en la 
sala/recinte__________________________________ el dia___________________ 
 
 
2) Emplenar en cas que el pare/mare/tutor legal del menor NO ACOMPANYI el menor a la sala 
 
Sr./Sra._________________________________________________________ 
DNI/NIE/Passaport___________________________________________________ manifesta que és pare, 
mare o tutor legal del menor que es cita continuació: 
Nom: _______________________________________________________________ amb 
DNI__________________________ i edat__________________ 
Autoritza a ________________________________________________________ amb 
DNI/NIE/Passaport___________________________________ a responsabilitzar-se del menor citat, a 
l’interior de la sala, durant la celebració del concert, el 22/ 10/2022 a la FÀBRICA VELLA DE SALLENT 
 

 
En ambdós casos, totes les persones hauran de portar el document d’identificació citat en el document. 
 
El pare/mare/tutor legal o persona autoritzada, en signar aquest document es declara total i únic responsable 
de la protecció i custòdia del menor citat en el document, comprometent-se a vetllar per la seva seguretat i 
benestar. També a impedir el consum, per part del menor citat en aquest document, de substàncies com 
l’alcohol o estupefaents i evitar qualsevol situació de risc o perill pel menor, o que ell mateix pugui ocasionar.  
El responsable del menor i aquest mateix, eximeixen de qualsevol responsabilitat a l’entitat organitzadora de 
l’esdeveniment pels danys i/o perjudicis que el menor pugui patir o provocar, a més de proclamar-se a ells o 
elles mateixes com a úniques responsables dels danys i perjudicis esmentats. Finalment, en el cas d’haver 
incomplert algunes de les condicions anomenades anteriorment, o no portar la documentació necessària i 
correcte, es permet fermament a l’entitat organitzadora a denegar l’entrada al recinte del menor i NO es 
retorni l’import abonat. 
 

 
 
 
SIGNATURA del pare/mare/tutor legal (opció 1 i 2) 
 
 
 
 
 
i  persona autoritzada (opció 2) 


