DEREITO DE ADMISIÓN DE ACCESO DE MENORES AO CONCERTO DE
TRIBALISTAS NO MULTIUSOS FONTES DO SAR O DÍA 27 DE OUTUBRO DE 2018
MENORES DE 16 ANOS
1. Cumprimentar polos pais ou titor legal do menor
D./Dona.

con DNI/NIE/Pasaporte
manifesta que é o pai / nai /titor legal responsable dos menores
citados a continuación:
con DNI
nado o día

con idade de

anos.
con DNI

nado o día

con idade de

anos.

Polo presente documento e como pai / nai /titor legal dos menores citados manifesto o
meu consentimento e acepto a miña responsabilidade sobre os menores no acceso
ao recinto do Multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela para presenciar o
espectáculo a celebrar o día 27 de outubro de 2018 baixo o título xenérico de Tribalistas,
na miña compaña.
2. No caso de que o pai / nai/ titor legal non acompañe ao menor / menores citados
ao interior do recinto do espectáculo cumprimentar polos pais ou titor legal do
menor
Autorizo como adulto responsable dos menores dos que son pai / nai / titor legal a
D./Dona.
con DNI/NIE/Pasaporte
a responsabilizarse coas obrigas de nai / pai / titor legal dos menores
citados ao interior do recinto do Multiusos Fontes do Sar para o espectáculo baixo o título
xeral de Tribalistas o vindeiro 27 de outubro de 2018.
En calquera caso, tanto o pai/ nai/ titor legal/ adulto responsable, ao asinar o presente
documento e presentar a fotocopia do DNI/NIR/Pasaporte declara estar en pleno
coñecemento das condicións de compra e venda das entradas para menores e as acepta
sen restricións. Do mesmo xeito declárase total e único responsable da protección e
custodia do menor/menores citados no documento comprometéndose a velar pola
seguridade e benestar durante o espectáculo e aproba a responsabilidade de impedir o
consumo de o/os menores citados no documento de todo tipo de sustancias non
permitidas a menores: alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes e de evitar calquera
situación de risco ou perigo para o/os menores, ou que el mesmo poda ocasionarlles.
O menor/ os menores citados neste documento teñen a obriga de levar unha pulseira que
os identifica como menores pola organización do espectáculo que lle será entregada
presentando este documento na billeteira do recinto.
Os pais/ o titor legal/ responsable dos menores e estes mesmos eximen de
calquera responsabilidade á empresa organizadora do espectáculo polos danos

e/ou prexuízos que os menores puideran padecer ou provocar, ademais de
proclamarse como responsables únicos dos danos e prexuízos mencionados.
O pai /titor legal / adulto responsable consente firmemente que a entidade non devolva o
importe abonado ao menor ou lle sexa denegada a entrada ao recinto, no caso de ter
incumprido algunha das condicións ou de non ter aportado a documentación requirida e
indispensable para o acceso ao recinto.
Asinado
D.

con DNI

Para a validez desta autorización é indispensable que veña asinada polo pai/ nai/
titor legal e acompañada da fotocopia do responsable da sinatura.

