
Autorització per a l’accés de menors d’edat a activ itat recreativa musical amb aforament limitat 

ESDEVENIMENT: 
RECINTE: 
DATA: 
 
DADES DEL/DE LA MENOR 
NOM I COGNOMS DEL/DE LA MENOR: 
DNI/NIE DEL/DE LA MENOR (adjuntau fotocòpia): 
DATA DE NAIXEMENT DEL/DE LA MENOR: 
MÒBIL DEL/DE LA MENOR: 
DOMICILI DEL/DE LA MENOR: 
 
DADES DE LA PERSONA ADULTA 
NOM I COGNOMS: 
DNI/NIE (adjuntau fotocòpia):  
TELÈFON MÒBIL: 
CORREU ELECTRÒNIC: 
ADREÇA POSTAL: 
 
 
Important:  Indicau clarament la relació real i correcta amb el/la menor i ratllau la relació incorrecta. 
PARE/MARE/TUTOR. ALTRES. ESPECIFICAU-LES: …………………………………………………………….. 
 
- Manifest a través d’aquest document i exprés el meu consentiment com a pare/mare, tutor legal o un altre, així 
com accept la meua responsabilitat que el/la menor anteriorment citat/ada accedeixi al recinte del dit 
esdeveniment en la meua companyia. 
 
- Declar i accept sense restriccions que conec les condicions de compra i venda de les entrades exposades als 
menors d’edat. Així mateix, em proclam com a únic responsable de la seua protecció i custòdia i em compromet a 
vetlar per la seua seguretat i benestar durant la celebració de l’esdeveniment. 
 
- Assumeix la responsabilitat d’impedir el consum per part del/de la menor de substàncies com alcohol, tabac o 
estupefaents, i d’evitar qualsevol situació de risc o perill per al/a la menor, o que ell/a mateix/a pugui ocasionar. 
 
- Eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat l’empresa organitzadora de l’esdeveniment pels danys o els 
perjudicis que els menors puguin patir o provocar per motiu de qualsevol incompliment de la meua persona 
relacionat amb la present autorització, a més de proclamar-me com a responsable únic de les damnificacions 
esmentades. 
 
- El present document ha estat elaborat per l’entitat Fires, Congressos i Esdeveniments Eivissa S.A.U, d’ara 
endavant FECOEV S.A.U., per a l’autorització de les activitats que s’hi especifiquen. En compliment de la LO 
15/1999 (LOPD), he estat informat/ada que les dades personals que es faciliten s’incorporaran a un fitxer 
responsabilitat de FECOEV S.A.U., per a la finalitat abans esmentada així com per a l’efectiva prestació dels 
serveis autoritzats. Així mateix, les meues dades es tractaran per mantenir-vos informat/ada, bé per correu 
electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, sobre serveis i actes organitzats o promoguts per FECOEV, S.A.U. Puc 
oposar-me a aquesta finalitat marcant la següent casella . FECOEV, S.A.U. em garanteix la confidencialitat de 
les dades facilitades i es compromet a no comunicar-les a tercers sense el meu consentiment previ. Podré exercir 
els meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del meu DNI i 
remetre’ls a FECOEV S.A.U. a la ctra. d’Eivissa a Sant Antoni, km 1, 07800 Eivissa, Illes Balears. 
- Manifest que he estat informat convenientment del que disposa la LO 15/1999 i consent el tractament de les 
dades personals detallades en aquest document. 
- Finalment, consent fermament que l’entitat no retorni l’import abonat al/a la menor o es denegui la seua entrada 
al recinte, en cas que s’hagi incomplert alguna de les condicions establertes en aquest document o de no haver 
aportat la documentació correcta i necessària. 
 
                  Signat per:                                                                                         DNI núm.: 
 
 
 
 
 
Tallau per aquí ----------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
RESGUARD DE L’AUTORITZACIÓ: 
 
Nom i cognoms del/de la menor: 
Nom i cognoms de la persona adulta: 


