
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ, RESPONSABILITAT D’ACCÉS, MESURES COVID 

I D’IMATGE PER A MENORS DE 16 ANYS 

En/Na ............................................................................................... amb DNI/NIE/Passaport nu m. .................................................................,

en qualitat (pare/mare/tutor-a) ......................................................... del/la menor  ........................................................................................, 

amb DNI/NIE/Passaport ...........................................  autoritzo al major d'edat  ................................................................................................

(repetr el mateix nom si és la mateixa persona autoritzant) perquè acompanyi el meu fll/a al Festval CANETROCK022, que es celebrara  

el 2 de juliol de 2022 a Canet de Mar. 

La persona autoritzada DECLARA que accedeix al Festval CANETROCK021 amb el menor, que l’acompanyara  permanentment i
abandonara  el recinte amb ell. Es declara u nic responsable de la seva proteccio i custodia i es compromet a vetllar per la seva seguretat
durant la celebracio del festval. Tanmateix, aprova la responsabilitat d’impedir el consum per part del menor d’alcohol, tabac i altres
substa ncies i d’evitar qualsevol situacio de risc.

El pare/mare/tutor i la persona autoritzada, assumeixen solida riament qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tpus
patrimonials i/o personals que pugui causar o patr el/la menor dins el recinte on es celebra l’edicio del Festval CANET ROCK021 i
exoneren de tota classe de responsabilitat a l’empresa organitzadora, patrocinadors i/o col·laboradors.

La direccio de CANETROCK informa als pares/mares/tutors que l’acces dels menors al recinte del festval implica l’autoritzacio perque
SUNMUSIC BCN SL pugui publicar-ne imatges ja sigui als canals propis o dels mitjans de comunicacio, sempre sense fnalitat comercial i
segons el que estableix la legislacio vigent sobre el dret a la propia imatge. 

El Pare/Mare/Tutor consent expressament el tractament de les dades del menor, aixq com les propies, per part de SUN MUSIC, S.L. La
fnalitat es la partcipacio de l’usuari a l’actvitat, aixq com informar-lo de questons del seu interes. La legitmacio es basa en la
contractacio de serveis i el consentment. Les dades nomes seran comunicades per obligacio legal o administracio pu blica. Pot exercir els
seus drets d’acces, rectfcacio, cancel·lacio, oposicio, portabilitat i limitacio sobre les seves dades dirigint-se a info@sunmusicbcn.com.
Pot trobar informacio addicional al nostre web. 

A Canet de Mar, 2 de juliol de 2022 

Firmat: 

Progenitor/Tutor legal Persona autoritzada 

DNI: 

   Document que ha de conservar el/la menor durant tot el festval:

Em dic ........................................................................................................

He vingut amb el meu .......................... que es diu .........................................

............................................... el seu telèfon és ...........................................

Aquest és un altre telèfon per si de cas ............................................................

Si em perdo porta'm al punt d'informació del festival.


