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 AUTORIZACIÓN MENORES 
Datos do menor asistente ao evento: 

● Nome e apelidos ________________________________________________________

● NIF ___________________________________________________________________

● Data de nacemento  _____________________________________________________

● Provincia/Cidade  _______________________________________________________

Manifesta que é o pai/nai/titor/titora do menor que autoriza: 

● Nome e apelidos  _______________________________________________________

● NIF  __________________________________________________________________

● Data de nacemento  _____________________________________________________

● Provincia/Cidade  _______________________________________________________

● Teléfono  ______________________________________________________________

● Email  _________________________________________________________________

Declaro que coñezo as condicións de asistencia ao evento expostas aos menores de idade e acéptoas sen 

restricións. acepto que se a organización non localiza a persoa a cargo do menor de  12  anos  nun tempo 

máximo de 20 minutos desde a nosa chamada telefónica,  poderá  procederse  á  expulsión inmediata 

quedando exonerada a responsabilidade do promotor na custodia do menor, sempre avisando as forzas 

de seguridade do Estado para que se fagan cargo do menor. Para os efectos, o adulto responsable do 

menor deberá facilitarnos alo menos, dous teléfonos de contacto e estar localizable en todo momento. 

Así  mesmo, proclámome como  único  responsable  da  súa  protección  e custodia  e  comprométome  a 

velar pola súa seguridade  e  benestar  durante  a celebración do evento. Acepto a  responsabilidade  de  

impedir  o  consumo  por  parte  do  menor  de substancias como alcol, tabaco ou estupefacientes; e de 

evitar calquera situación de  risco  ou  perigo  para  o  menor,  ou  que  el  mesmo  poida  ocasionar. Eximo 

de calquera tipo de responsabilidade á empresa organizadora do evento polos danos ou prexuízos que o  

menor puidese padecer ou provocar, ademais de proclamarme responsable único das damnificacións 

mencionadas. Declaro que fun  informado  da  política  de  protección  de  datos  e  acepto  o tratamento 

dos meus datos e os do menor ao meu cargo. Por último, consinto firmemente que a entidade  denegue 

a súa entrada ao recinto, en caso de incumprir algunha das condicións ou de non achegar a 

documentación correcta e necesaria 

O Porriño, a ____________ de Novembro do 2021. 

SINATURA: 

   COPIA PARA O USUARIO/A 

 En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 

informamos de que os datos facilitados no formulario formarán parte dunha base de datos propiedade de 

SONS DA CANTEIRA e o seu uso será unicamente a xestión do evento e o control do acceso.  
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Datos do menor asistente ao evento: 

● Nome e apelidos ________________________________________________________ 

● NIF ___________________________________________________________________ 

● Data de nacemento  _____________________________________________________ 

● Provincia/Cidade  _______________________________________________________ 

 

Manifesta que é o pai/nai/titor/titora do menor que autoriza: 

● Nome e apelidos  _______________________________________________________ 

● NIF  __________________________________________________________________ 

● Data de nacemento  _____________________________________________________ 

● Provincia/Cidade  _______________________________________________________ 

● Teléfono  ______________________________________________________________ 

● Email  _________________________________________________________________ 

 

Declaro que coñezo as condicións de asistencia ao evento expostas aos menores de idade e acéptoas 

sen restricións. acepto que se a organización non localiza a persoa a cargo do menor de  12  anos  nun 

tempo máximo de 20 minutos desde a nosa chamada telefónica,  poderá  procederse  á  expulsión 

inmediata quedando exonerada a responsabilidade do promotor na custodia do menor, sempre 

avisando as forzas de seguridade do Estado para que se fagan cargo do menor. Para os efectos, o adulto 

responsable do menor deberá facilitarnos o teléfono de contacto e estar localizable en todo momento. 

Así  mesmo, proclámome como  único  responsable  da  súa  protección  e custodia  e  comprométome  

a velar pola súa seguridade  e  benestar  durante  a celebración do evento. Acepto a  responsabilidade  

de  impedir  o  consumo  por  parte  do  menor  de substancias como alcol, tabaco ou estupefacientes; e 

de evitar calquera situación de  risco  ou  perigo  para  o  menor,  ou  que  el  mesmo  poida  ocasionar. 

Eximo de calquera tipo de responsabilidade á empresa organizadora do evento polos danos ou 

prexuízos que o  menor puidese padecer ou provocar, ademais de proclamarme responsable único das 

damnificacións mencionadas. Declaro que fun  informado  da  política  de  protección  de  datos  e  

acepto  o tratamento dos meus datos e os do menor ao meu cargo. Por último, consinto firmemente 

que a entidade  denegue a súa entrada ao recinto, en caso de incumprir algunha das condicións ou de 

non achegar a documentación correcta e necesaria. 

O Porriño, a ____________ de Novembro do 2021. 

SINATURA: 

 

 

COPIA PARA O ORGANIZADOR 

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 

informamos de que os datos facilitados no formulario formarán parte dunha base de datos propiedade de 

SONS DA CANTEIRA e o seu uso será unicamente a xestión do evento e o control do acceso.  

 




