
 

 

AUTORIZACIÓN ASISTENCIA  
BAILE DE ENTROIDO o día 22 de Febreiro A  MENORES 

Cumplimentar polo responsable do menor, pai, nai ou titor legal do mesmo: 
 

D. / Dª: …………………………………………………………………………………….………………………., con 

DNI/NIE……………..………………………. Teléfono……………..…………………………..…….………….. 

Manifestar que, é pai, nai ou titor legar do/s menor/es, que a continuación 

se citan: 

-............................................................................... DNI/NIE…..…….……. 

  edad………… domicilio……………………………………………………….................. 

-................................................................................ DNI/NIE…..…………… 

  edad………… domicilio……………………………………………………….................. 

 

A través do actual autorizo, expreso o meu consentimento, e acepto a miña 

responsabilidade do/s menor/es anteriormente citados, a que accedan ao recinto da 

celebración do Baile de sábado de Entroido do día 22 de Febreiro de 2020. Así como 

calquera acción, obra ou omisións do menor, que causen dano a terceiros ou a si 

mesmo, intervindo por culpa ou neglixencia, obrigándome á custodia e protección 

da persoa menor durante toda a súa estancia no recinto. Incluído o consumo de 

calquera tipo de bebidas alcohólicas, ou outras sustancias prohibidas dentro do 

recinto.  

 

Os responsables dos menores e estos mesmos eximen de calquera responsabilidade 

á empresa organizadora do evento polos danos e/ou perxuízos que os menores 

poidan padecer ou provocar, ademais de proclamarse como responsables únicos 
dos danos e  perxuízos mencionadas. 

 

Autorizo a publicar as imaxes nas que apareza/n o/a/os/as menor/es arriba 

indicados, ou ben individualmente, ou en grupo durante a súa estancia no recinto. 

 

E para o caso de que o pai/nai/titor legal do/s mencionado/s menor/es 

non sexa o que o acompañe durante a súa estancia no recinto, autorizo o 

acceso do menor ao recinto, a súa custodia, protección e responsabilidade  a: 

 

D./ Dª: ………………………………………………………………………………………………….., con 

NIF/NIE……………………………………………………. Teléfono………………………………………………. 

Asino a presente en Foz , o día 22 de febreiro de 2020 

 

Esta autortización deberá ir acompañada dunha fotocopia do D.N.I. de pai/nai ou titor 

Esta autorización deberá entregarse en taquilla pola persona que acompañe durante a 

estancia no recinto a ó/á menor 
(En cumprimento da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos. Informámoslle que os seus datos forman parte dun 

ficheiro cuxo responsable é SAMBET DISTRIBUCIÓNS DEL NORTE SLU. Poden exercitar os dereitos de acceso, 

rectificación, cancelación e oposición de acordo coa lexislación vixente dirixíndose á dirección anteriormente 

indicada) 

 

 


