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DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ, RESPONSABILITAT 
D’ACCÉS I D’IMATGE PER A MENORS DE 16 ANYS 
FESTIVAL CRISÀLIDE 2022 
 

Jo, (Nom complet de l’adult):.................................................................................................................. amb  

DNI/ NIE/PASSAPORT Nº:...............................................manifesto ser pare / mare / tutor del menor d'edat: 

(Nom complet del/la menor):……………………………...……………………………………………...amb DNI 

/ NIE / PASSAPORT Nº:............................. data de naixement......................................... i edat................. 

En cas de ser necessària la seva localització, els números de telèfon de contacte són: 

Telèfon del/la menor:....................................    Telèfon de mare / pare / tutor:.............................................. 

 

El pare / mare / tutor, en cas de no poder assistir, autoritza a (Nom complet): ..............................................., 

amb DNI/NIE/PASSAPORT Nº ............................ i telèfon de contacte ..................................... de ser el/la 

responsable de que el/la menor estarà en tot moment sota el seu control, vetllarà per la seva salut i impedirà 

el consum d'alcohol del/la menor. 

 

A través del present document expresso el meu consentiment i responsabilitat com a progenitor i / o tutor 

del/la menor anteriorment citat perquè pugui accedir al recinte del Festival Crisàlide 2022, els dies 18 i 19 

de juny de 2022. 

Declaro que conec les condicions de compra i venda de les entrades exposades als menors d'edat i les 

accepto sense restriccions. Tanmateix, em proclamo com a únic responsable de la seva protecció i 

seguretat durant la celebració del Festival Crisàlide, 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 tals com l'alcohol, tabac, o altres., i eximeixo de qualsevol tipus de responsabilitat a 

l'empresa organitzadora de l'esdeveniment pels danys o perjudicis que els menors puguin patir o provocar, 

proclamant-me com a responsable únic dels danys ocasionats. També em comprometo a acompanyar al/la 

menor durant tot el concert així com a abandonar la instal·lació amb ell/a al finalitzar el festival. 

Consento fermament que l'entitat no torni 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. 

La direcció del Festival Crisàlide informa als pares/mares/tutors que l’accés dels menors al recinte del 

festival implica l’autorització perquè el festival pugui publicar-ne imatges ja sigui als canals propis o dels 

mitjans de comunicació, i segons el què estableix la legislació vigent sobre el dret a la pròpia imatge. 

El Pare/Mare/Tutor consent expressament el tractament de les dades del menor, així com les pròpies, per 

part de Festival Crisàlide. La finalitat és la participació de l’usuari a l’activitat, així com informar-lo de 

qüestions del seu interès. La legitimació es basa en la contractació de serveis i el consentiment. Les dades 

només seran comunicades per obligació legal o administració pública. Pot exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació sobre les seves dades dirigint-se a 

info@festivalcrisalide.cat.                

Signat; 

A .........................................., el dia ............. de ............................ de .............. 

PARE / MARE / TUTOR      MENOR AUTORITZAT 


