CONSENTIMENTO ENTRADA MENORES
(ENTRE 16 e 18 ANOS)
Eu, _______________________________________, con DNI _______________
como nai/pai/titor legal de _________________________________________, con
DNI ________________ AUTORIZO a que miña filla/o menor de idade e con 16
anos ou máis asista ao festival A CANDELORIA LUGO que se celebrará os días 17 e
18 de febreiro de 2017 no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo, situado en Avda.
dos Deportes, s/n.
En caso de ser necesaria a localización da/o menor o seu teléfono móbil sería
______________ mentres que o da nai / pai /titor legal sería ______________.
Da mesma forma proclámome como único responsable dos actos do menor
durante a celebración do evento comprometéndome a velar pola súa seguridade e
benestar.
Asumo a responsabilidade de impedir o consumo por parte do menor de
substancias prohibidas pola lei para menores como alcohol, tabaco ou outras. A
todos os menores de 18 anos asignaráselles unha pulseira espacial que os
distinguirá.

Asdo:
NAI / PAI / TITOR

COPIA PARA TITULAR

CONSENTIMENTO ENTRADA MENORES
(ENTRE 16 e 18 ANOS)
Eu, _______________________________________, con DNI _______________
como nai/pai/titor legal de _________________________________________, con
DNI ________________ AUTORIZO a que miña filla/o menor de idade e con 16
anos ou máis asista ao festival A CANDELORIA LUGO que se celebrará os días 17 e
18 de febreiro de 2017 no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo, situado en Avda.
dos Deportes, s/n.
En caso de ser necesaria a localización da/o menor o seu teléfono móbil sería
______________ mentres que o da nai / pai /titor legal sería ______________.
Da mesma forma proclámome como único responsable dos actos do menor
durante a celebración do evento comprometéndome a velar pola súa seguridade e
benestar.
Asumo a responsabilidade de impedir o consumo por parte do menor de
substancias prohibidas pola lei para menores como alcohol, tabaco ou outras. A
todos os menores de 18 anos asignaráselles unha pulseira espacial que os
distinguirá.

Asdo:
NAI / PAI / TITOR

COPIA PARA ORGANIZACIÓN

