
Article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’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 en 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, al finalitzar 
l’actuació les persones menors d’edat no poden romandre en l’establiment (...)” 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades de caràcter 
personal facilitades passaran a formar part d’un fitxer el titular del qual i responsable és Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, amb la finalitat de 
gestionar i controlar l’accés de menors a les instal·lacions, i es destruiran amb posterioritat a l’esdeveniment. 
 

  

24 d’agost 2019 
Parc del Pinaret | Cambrils 

 
AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A MENORS 
 
En/Na …………………………………………………………………………………………………. 

amb DNI/NIE/Passaport ……………….......…………… i telèfon mòbil ..................................... 

en qualitat de pare/mare/tutor del/la menor d’edat …………………………….........................., 

amb DNI/NIE/Passaport …………………………………….... 

 
expresso el meu consentiment com a progenitor/tutor per tal que el menor anteriorment citat accedeixi al recinte del Festival 
Pròleg. Així mateix, em proclamo com a únic responsable de la seva protecció i custòdia i em comprometo a vetllar per la 
seva seguretat i benestar durant la celebració del Festival Pròleg. 

Aprovo la responsabilitat d’impedir el consum per part del menor de substàncies com l’alcohol, tabac o estupefaents, i 
d’evitar qualsevol situació de risc o perill per al menor, o que ell mateix pugui ocasionar. Eximeixo de qualsevol tipus de 
responsabilitat l’empresa organitzadora de l’esdeveniment pels danys o perjudicis que els menors poguessin patir o 
provocar, a més de proclamar-me com a responsable únic de les damnificacions esmentades. Declaro que he estat 
informat de la política de protecció de dades i accepto el tractament de les meves dades. 

L’Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar (Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya) informa als 
pares/mares/tutors que l’accés dels menors al Parc del Pinaret per a la celebració del implica l’autorització perquè l’entitat 
pugui publicar-ne imatges ja sigui als canals propis o dels mitjans de comunicació, sempre sense finalitat comercial i 
segons el que estableix la legislació vigent sobre el dret a la pròpia imatge. 

El pare/mare/tutor consent expressament el tractament de les dades del/la menor, així com les pròpies, per part de 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 
portabilitat i limitació sobre les seves dades dirigint-se a gentdemar@escoltesiguies.cat. Pot trobar informació addicional 
al nostre web. 
 
Cambrils, ......... d’agost de 2019 
Signatura 
 

IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR 

FOTOCÒPIA DNI 
PARE, MARE o 
TUTOR LEGAL 


