DOCUMENT D'EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS (MENORS DE 16)
Jo, Nom complet:............................................................................................................................................. amb
DNI/NIE/PASSAPORT Núm.:............................................., manifest ser pare / mare / tutor del menor d'edat:
Nom complet:...........................................................................................................................................................
amb DNI/NIE/PASSAPORT Núm.:.................................................... i data de naixement:.................................. i
edat:.................
En cas de ser necessari la seva localització, els números de telèfon de contacte són:
Telèfon 1:...........................................Telèfon 2:........................................
Exonera de tota classe de responsabilitat a l'entitat organitzadora del FESTIVAL ESPERANZAH, EH COOP SCCL i a
la FUNDACIÓ CÍVICA ESPERANZAH, així com a patrocinadors i/o col·laboradors dels danys de qualsevol tipus, ja
siguin patrimonials i/o personals que puguin sofrir el/la menor a conseqüència de la seva estada dins del
recinte on se celebra l'edició del FESTIVAL ESPERANZAH.
A través d'aquest document manifest la meva responsabilitat i dono el meu consentiment com a pare / mare /
tutor del menor anteriorment citat perquè pugui accedir al recinte del festival, exclusivament en la meva
presència
i
sota
la
meva
constant
supervisió,
o
sota
la
supervisió
de
.......................................................................................... amb DNI número .....................................i telèfon de
contacte......................................, i que serà responsable que el/la menor estigui en tot moment sota el seu
control, que vetllarà per la seva salut i que impedirà el consum d'alcohol del menor.
FESTIVAL ESPERANZAH! 2022, els dies 7, 8 i 9 d'Octubre de 2022
Declaro que conec les condicions de compra i venda de les entrades exposades als menors d'edat i les accepto
sense restriccions. Així mateix, em proclamo com a únic responsable de la seva protecció i seguretat durant la
celebració del Festival Esperanzah!, comprometent-me a vetllar per la seva seguretat i benestar durant la
celebració.
Assumeixo la responsabilitat d'impedir el consum per part del menor de substàncies prohibides per la llei per
als menors com ara l'alcohol, tabac, o altres. A tots els menors de 18 anys, se'ls assignarà una polsera especial
que els distingeixi com a tal.
Eximeixo de qualsevol mena de responsabilitat a l'empresa organitzadora de l'esdeveniment pels danys o
perjudicis que els menors poguessin patir o provocar, i em proclamo com a responsable únic dels danys
ocasionats.
Consento fermament que l'entitat no retorni l'import abonat al menor o es denegui la seva entrada al recinte,
en cas d'haver incomplert alguna de les condicions o de no haver aportat la documentació correcta i
necessària.
D'altra banda, recordem que tant els adults com els menors poden sortir en els enregistraments, fotografies,
reportatges i pel·lícules que es realitzin dins del FESTIVAL ESPERANZAH, és per això que amb la signatura
d'aquest document, els pares o tutors, autoritzen al fet que la imatge del menor pugui ser gravada o
fotografiada, en la seva estada en el FESTIVAL ESPERANZAH.
Signat;
A......................................., a ................. de ............................ de ..............
PARE/MARE/TUTOR

