
FESTA JOVE!!!!  LED PARTY 

Diumenge 6 de maig 2018

Festa Jove – Led Party   ---  6 de maig de 2018 

Sr./Sra.                                                                          DNI  

Fa constar que en qualitat de tutor/a del/la menor d'edat que a continuació s'especifica DÓNA 
LA SEVA AUTORITZACIÓ perquè assisteixi a la FESTA JOVE - LED PARTY que tindrà lloc 
al Pavelló Can Xarau - Paco Arpide el dia 6 de maig des de les 19h fins a les 22h: 

Nom i cognoms del o la menor                          Edat          DNI 

----------------------------------------------------            -------          ------------------------------ 

I perquè així consti, signa aquest document. 

Cerdanyola del Vallès,               Data: 
Signatura de l’adult/a 

Aquest document autoritza al o la menor a sortir sol/a del recinte. Imprescindible per entrar a 
l'espectacle: entrada (polsera), DNI i aquest full degudament emplenat, que serà lliurat a 
l'organització. 

En el cas que el o la jove vagi acompanyat per un adult que no sigui el/la seu tutor/a, el/la 
tutor/a haurà d'omplir i signar la següent autorització: 

Autoritzo a Sr./a                                                                   amb DNI  

a que acompanyi al meu fill o la meva filla a l'espectacle FESTA JOVE-LED PARTY el dia 6 
de maig a les 19h fins les 22h al Pavelló de Can Xarau - Paco Arpide. 
Signatura de l'adult/a 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades 
s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i seran objecte exclusivament, per l’activitat FESTA 
JOVE-LED PARTY,  duran el temps estrictament necessari per al compliment de la citada activitat. Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui 
ésser enregistrada a través de fotografies o gravacions que puguin ser difoses en qualsevol mitjà ( premsa, Internet, material promocional, 
publicitat, xarxes socials, etc.).  La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre l’activitat 
realitzada: FESTA JOVE – LEDPARTY ( FESTA MAJOR ROSER DE MAIG 2018). 

---------------------------------------------------  -------------------------------------

-------------------------------------

FULL D’AUTORITZACIÓ D'ENTRADA A MENORS DE 16 ANYS

-------------------------------------------- -----------------------------------


