
 

  

SUMMERFEST CERDANYA 

Puigcerdà – del 17 al 25 d’Agost del 2023 

PERMIS D’ACCÉS A MENORS D’EDAT 

Els menors de 16 anys podran accedir al recinte pagant l’entrada corresponent i acompanyats pel 

seu progenitor o tutor legal, emplenant aquest document que s’entregarà    als accessos al recinte. 

1. Emplenar si el responsable del menor és el pare, la mare o el tutor legal del mateix: 

 
Sr./Sra. ........................................................................................................ amb DNI/NIE/ 

 
Passaport.................................................................................... 

 
Manifesta que es pare, mare o tutor legal dels menors que a continuació se citen: 

 
...............................................................................................................amb 

DNI..........................................edat........................... 

………………………………………………………………………………………………amb  

DNI..........................................edat........................... 

...............................................................................................................amb 

 
DNI..........................................edat........................... 

A través del present document, expresso el meu consentiment com a progenitor o tutor legal i 

accepto la meva responsabilitat que els menors anteriorment citats accedeixin al concert del 

Summerfest Cerdanya a Puigcerdà. 

 

2. En cas que el pare, la mare o el tutor legal del menor no acompanyi al menor o menors       citats 
a l’interior del recinte. 
 
Autorització per custodiar al menor o els menors a l’interior del recinte: 

 
Sr./Sra. ..................................................................................................... amb DNI/NIE 

 
Passaport.................................................................................... 

 
Manifesta que és pare, mare o tutor legal dels menors que a continuació se citen: 

 
...............................................................................................................amb 

DNI..........................................edat........................... 



 
 
 

……………………………………………………………….......................................amb 

DNI……………………………………edat......................... 

……………………………………………………………………………………………..amb 

DNI..........................................edat........................... 

 
 
Y autoritza a: Sr./Sra. .................................................................................................... amb DNI/ 

 
NIE/Passaport................................................................................. 

A responsabilitzar-se dels menors citats a l’interior del recinte durant la celebració del concert del 

Summerfest Cerdanya a Puigcerdà. 

En tots casos, tant pare, mare, tutor legal o persona autoritzada, al firmar aquest document  i 

presentar la fotocopia de DNI/NIE/Passaport declara tenir ple coneixement de les condicions de 

compra i venda de les entrades exposades a menors i les accepta sense restriccions. Així 

mateix, es declara total i únic responsable de la protecció i custodia del menor o menors citats 

en el documento comprometent-se a vetllar per la seva seguretat i benestar durant la celebració 

del concert del Summerfest Cerdanya. 

De igual forma aprova la responsabilitat d’impedir el consum per parts del o los menors  citats en 

aquest document de substàncies como alcohol, tabac o estupefaents; i d’evitar qualsevol situació 

de risc o perill pel menor, o que ell mateix pugui ocasionar. Especialment guardarà especial zel en 

quant a la guarda i custodia durant la celebració de les actuacions artístiques situant al menor/s en 

llocs segurs. 

 

Els responsables dels menors i aquests mateix eximeixen de qualsevol responsabilitat a l’empresa 

organitzadora de l’esdeveniment pels danys i/o perjudicis que els menors poguessin patir 

o provocar, a més de proclamar-se com responsables únics dels danys i perjudicis 

mencionats. 

 
 
Per últim, consenteix fermament que la entitat no torni el import abonat al menor i/o es denegui la 

seva entrada al recinte, en caso de haver incomplir alguna de las condicions o de no haver aportat 

la documentació correcta i necessària. 

Firma: 

 
 
 
 
 
 

En conformitat amb l’establert a l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel que 
es regula el dret de informació en la recollida de dades l’informem dels següents extrems: 

-Les dades de caràcter personal que ens han subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran 
objecte del tractament als fitxers de responsabilitat de Cerdanyafest, S.L. 

 

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat 
amb l’establert a la Llei 15/1999 davant Cerdanyafest, S.L. com responsables del fitxer. 


