Festival Internacional de Música Castell de Peralada
XXXIV edició (2020)
AUTORITZACIÓ D’ACCÉS PER PERSONES MENORS DE 16 ANYS

CONCERT:........................................................................................
DATA: ....................................................
El Sr. / Sra. .................................................................................... , amb NIF ................................................................... , com a
pare / mare / tutor del (els/les) menors següent(s):
NOM I COGNOMS

NIF

Mitjançant el present document DECLARO:

1. Que conec i accepto el contingut de l’article 53.2 del Decreto 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya, que estableix que “Les persones menors de 16 anys tenen
prohibida l’entrada a 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 podran quedar-se a l’establiment. (...).”

2. Que accedeix a les instal·lacions amb els menors les dades dels quals s’han indicat més amunt; que acompanyarà i
estarà amb els menors durant tot el concert; i que abandonarà les instal·lacions amb els menors una vegada finalitzat
el concert.

3. Que evitarà qualsevol tipus de conducta il·legal duta a terme per les persones a càrrec seu (consum d’alcohol,
estupefaents, etc., les actituds violentes i els altercats), i que vetllarà perquè es respectin sempre els drets de la resta
dels assistents.

4. Que es farà càrrec de qualsevol dany que els menors al seu càrrec puguin cometre durant la realització de
l’esdeveniment, tant personal com material, y procurarà sempre el bon ús de les instal·lacions i el seu manteniment.

5. Que respectarà les indicacions dels professionals que treballen a l’esdeveniment respecte qualsevol tema relacionat
amb la celebració del concert.

6. Que coneix que l’incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot suposar l’expulsió del recinte, tant de la persona
que firma aquesta autorització com de les persones a càrrec seu.

7. Que eximeix a la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, entitat que gestiona el festival, de qualsevol
responsabilitat derivada de l’accés del menor al recinte a dalt mencionat, així com també d’altre perjudici, dany i/o
responsabilitat que pugui patir el menor.

Firmat:
Pare / Mare / Tutor Legal

AVIS LEGAL: De conformitat amb el què estableix el Reglament Europeu 679/2016, l’informem que les seves dades personals
proporcionades són confidencials i formen part d’un tractament, necessari per a la prestació adequada dels nostres serveix, sota
la responsabilitat de la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, amb domicili a Convent del Carme – Castell de Peralada,
17491 Peralada. La base legal que permet legitimar aquest tractament és la compravenda de les entrades per assistir al
Festival Internacional de Música Castell de Peralada.
Aquestes dades seran tractades pel personal de la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA i els seus col·laboradors en
cas que fos necessari. Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels termes legals de prescripció que
resultin d’aplicació.
Pot exercitar els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades
personals mitjançant un escrit a les nostres oficines, a Convent del Carme – Castell de Peralada 17491 Peralada o al correu
electrònic següent: dpo@grupperalada.com

