SOL – CF19 AUTORITZACIÓ D’ACCÉS MENORS A LES FESTES

Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

1.- DADES PERSONALS
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF

2.- EXPOSA
Que en qualitat de pare, mare o tutor del/la menor ______________________________________ amb
DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF _______________________________, i telèfon mòbil ___________________

3.- AUTORITZO* (en el cas de no venir amb el pare/mare/tutor legal)
A la persona major d’edat _________________________________________ amb DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF
___________________ i telèfon __________________________ perquè acompanyi el meu fill/a o tutelat
___________________________________________________________ amb DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF
_____________________ al ball de ________________de Tremp que se celebrarà ____________________

4.- MANIFESTO
-

-

-

-

-

Que el pare/mare/tutor o la persona autoritzada assumim solidàriament qualsevol responsabilitat pels
danys de qualsevol tipus patrimonials i/o personal que pugui causar el/la menor dins el recinte on se
celebrarà l’edició de ____________________i exonerem de tota classe de responsabilitat a
l’ajuntament de Tremp, els patrocinadors i/o col·laboradors.
Que el/la menor accedirà al recinte del pavelló del Casal en companyia del pare/mare/tutor o persona
autoritzada i que l’acompanyarem permanentment, i abandonarem el recinte amb ell/a.
Que ens declarem únics responsables de la seva protecció i custòdia i ens comprometem a vetllar per
la seva seguretat i benestar durant la celebració de la festa. Tanmateix, acceptem la responsabilitat
d’impedir el consum del/la menor d’alcohol, tabac i altres substàncies. Igualment, manifestem conèixer
que al ball de Carnaval es venen begudes alcohòliques i que, per això, es lliura una polsera al/la menor
indicant la seva minoria d’edat.
Que el pare/mare/tutor o persona autoritzada, acceptem que si l’organització no ens localitza junt amb
el/la menor, es procedeixi de forma immediata a la seva posada a disposició de les autoritats, quedant
exonerada la responsabilitat de l’ajuntament de Tremp en la custòdia del menor.
Que d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades,
l’informem que les seves dades seran tractades per a tenir un control de les autoritzacions de menors
a les festes del Municipi de Tremp. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base
jurídica és una obligació legal derivada de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats
en la infància i l'adolescència i de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència. Les seves dades no seran cedides a tercers. Així mateix
s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i
limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament de les
Dades del Consell Comarcal de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu, CP 25620 Tremp,
mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti
la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.
Que donem la nostra conformitat que l’ajuntament no retorni l’import abonat per l’entrada al/la menor o
que es denegui la seva entrada al recinte, en cas d’haver-se incomplert algunes de les condicions o de
no haver aportat la documentació concreta i necessària.

Data i signatura (del pare/mare o tutor)

Tremp,

de/d’

Data i signatura de la persona autoritzada

de

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP
SOL-CF19/11-2018

