
AURORITZACIÓ 
MENORS 

 

Autorització per a menors si el responsable és el pare, la mare o el tutor legal del mateix: 

20182
019 

2018 

 

 

SI LA PERSONA 
RESPONSABLE 
ÉS LA MARE, 
PARE O 
TUTOR LEGAL 

 

 

En/Na ................................................................................................................................. amb DNI / 

NIE / Passaport número ...................................................., i número de telèfon ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Manifeste que sóc el pare / mare / tutor del menor que a continuació es cita: 

 
Nom i cognoms ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI ..................... Any de naixement ….…… 

 

 
A través de l'actual document, expresse el meu consentiment com a progenitor / tutor i accepte 

sota la meua responsabilitat que el menor anteriorment citat accedisca en companyia meua al re- 

cinte del Festivern 2021, en la localitat de Tavernes de la Valldigna. Aixi mateix, em declare total i 

únic responsable de la protecció i custòdia del menor citat en el document, comprometent-me a 

vetllar per la seva seguretat i benestar durant la celebració del festival. De la mateixa manera 

asumisc la responsabilitat d'impedir el consum per part de menor citat en aquest document de 

substàncies com alcohol, tabac o estupefaents; aixi com d'evitar qualsevol situació de risc o perill  

per al menor, o que ell mateix puga ocasionar. Finalment, eximisc de qualsevol responsabi litat a 

l'empresa organitzadora de l'esdeveniment pels danys i / o perjudicis que el menor puga patir o  

provocar, a més de proclamar-me com responsable únic de les damnificacions esmentades. 

 

 

 
Signat: Pare / Mare / Tutor legal 

 

 
 

 
 

a la localitat de  ………………………………….. en …..  de …………….. de 2021 ( lloc i data ) 



AURORITZACIÓ 
MENORS 

 

Autorització per a menors si el responsable acompanyant no és el pare, la mare o el tutor 

legal del mateix: 

2017 

2018 

SI LA PERSONA 
ACOMPANYANT 
NO 
ÉS LA MARE, 
PARE O 
TUTO

Auto
R
rització

L
per
E
cust
G
odiar

A
el me

L
nor a l'interior del recinte del Festivern 2021, a la localitat de Ta- 

vernes de la Valldigna: 
 

 
En/Na .................................................................................................................................. amb DNI / 

NIE / Passaport número ...................................................., i número de telèfon ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Manifeste que soc el pare / mare / tutor del menor que a continuació es cita: 

Nom i cognoms ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI ..................... Any de naixement ….…… 

 
I autoritze a responsabilitzar-se del menor esmentat a l'interior del recinte durant la celebració de 

Festivern 2021, a la localitat de Tavernes de la Valldigna, a: 

 
En/Na .................................................................................................................................. amb DNI / 

NIE / Passaport número ...................................................., i número de telèfon ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
A través de l'actual document, tant el pare / mare / tutor legal com el responsable acompanyant,  

expressem el nostre consentiment i acceptem sota la nostra responsabilitat que el menor anteri - 

orment citat accedisca al recinte del Festivern 2021, en la localitat de Tavernes de la Valldigna. Aixi 

mateix, declarem que l’adult acompanyant esdevé únic responsable de la protecció i custòdia del 

menor citat en el document, i assumint el compromís de vetllar per la seva seguretat i benestar  

durant la celebració del festival. De la mateixa forma, declarem que serà responsabilitat de l’adult  

acompanyant impedir el consum per part de menor de substàncies com alcohol, tabac o estupefa- 

ents; aixi com d'evitar qualsevol situació de risc o perill per al menor, o que ell mateix puga ocasi - 

onar. Finalment, els sota-signants eximim de qualsevol responsabilitat a l'empresa organitzadora 

de l'esdeveniment pels danys i / o perjudicis que el menor puga patir o provocar, a més de procla- 

mar-nos com responsables de les damnificacions esmentades. 

 
 

Signat: Pare / Mare / Tutor legal Signat: Responsable acompanyant 

 
 

a la localitat de  ………………………………….. en …..  de …………….. de 2021 ( lloc i data ) 



 

CONDICIONS PARTICULARS D'ADMISSIÓ 

DIES 29, 30 i 31 DE DESEMBRE DE 2018 I DIA 1 DE GENER DE 2019. 

CONDICIONS 
PARTICULARS 
D’ADMISSIÓ 
EN EL CAS 
DE MENORS 

• ACTIVITAT: FESTIVERN - ESPECTACLE MUSICAL www.festivern.com 

• DATES: Dies 29, 30, 31 de DESEMBRE de 2021 i 1 de GENER de 2022. 

• LOCALITZACIÓ DE L'ESDEVENIMENT: ENTRE ELS CARRERS MESTRE ST. SALONI I 

AV. CORTS VALENCIANES DE LA LOCALITAT DE TAVERNES DE VALLDIGNA (VALÈNCIA) 

• ORGANITZA: PRODENAT MUSICS S.L. CIF: B-53237103 

• RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ. 
 

 
I. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS PER A MENORS D’ENTRE 16 I 17 ANYS 

(complits). 

• Els menors que tinguen més de 16 anys, havent adquirit la seva entrada, 

podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense 

necessitat d’anar acompanyats. 

• L’organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda 

d’alcohol als menors de 18. 

• Per facilitar la identificació dels assistents menors d’edat al festival, 

l’organització els acreditarà amb polseres de color diferent a les dels adults. 

Aquesta mesura no eximeix de l’obligació de portar sempre amb si el seu DNI 

o altre document legal d’identificació. 
 

II. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A MENORS D’ENTRE 14 I 15 ANYS 

(complits) 

• Els menors de 14 i 15 anys complits podran accedir al festival pagant l’entrada 

correspondent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares, tutor legal o 

autoritzats amb un adult. Els pares, tutors o adults autoritzats hauran d’aportar 

documentació que els identifique com a tals adjuntant l’autorització que es 

detalla més endavant. 

• Durant la seva estada al recinte, l’acompanyant adult serà el responsable de 

qualsevol acció que el menor realitze, aixi com de la custodia i cura del mateix. 

Per seguretat del menor, i en harmonia amb les diferents normes de protecció 

al menor, el festival estableix una limitació d’horari per als menors de 16 anys, 

http://www.festivern.com/


CONDICIONS 
 

EN EL CAS 
DE MENORS 

PARTICULARS 
pel que aquests tan sols podran romandre en el recinte de concerts fins a les 

3:00h, obligant-se els adults acompanyants a complir amb aquesta limitació. 

D’ADMISSIÓ 
III. CONDICIONS ESPECIFIQUES PER A MENORS DE 14 ANYS (no complits). 

• Els menors de 14 anys (no complits) podran accedir al festival pagant l’entrada 

corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares o tutor legal. Els 

pares o tutors hauran d’aportar documentació que els identifique com a tals, i 

l’autorització que es detalla més endavant. 

• Durant la seva estada al recinte, l’acompanyant adult serà el responsable de 

qualsevol acció que el menor realitze, aixi com de la custodia i cura del mateix. 

Per seguretat del menor, i en harmonia amb les diferents normes de protecció 

al menor, el festival estableix una limitació d’horari per als menors de 16 anys, 

pel que aquests tan sols podran romandre en el recinte de concerts fins a les 

3:00h, obligant-se els adults acompanyants a complir amb aquesta limitació. 

 

 
IV. CAL PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ A LA ZONA HABILITADA PER 

ACREDITACIONS DEL FESTIVAL: 

• MENORS DE 14 ANYS: Si l’acompanyant durant el festival és la mare, pare o 

tutor legal, tant el menor com l’acompanyant hauran de presentar original i 

còpia del seu DNI, llibre de família, passaport dels dos o document legal que 

acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor. També 

hauran d’omplir i signar una autorització que se’ls lliurarà per part de 

l’organització del festival. Així mateix, s’haurà de facilitar a l’organització un 

telèfon de contacte del pare, mare o tutor legal que signe el document. 

• MENORS D’ENTRE 14 I 15 ANYS COMPLITS: Si l’acompanyant adult durant el 

festival no és el pare, mare o tutor legal, s’haurà de presentar original i còpia 

del seu DNI, llibre de família, passaport dels dos o document legal que acredite 

la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor i signar una 

autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor legal del menor 

acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport dels dos. 

Igualment el pare/mare o tutor també haurà de signar en el mateix document 

una altra autorització per la qual es designa un tutor que es farà responsable 

del menor mentre aquest es trobe a l’interior del recinte. Tant el menor d’edat 

com la persona que l’acompanye hauran de presentar un document que els 

identifique (DNI, passaport o llibre de família). Així mateix, s’ha de facilitar a 

l’organització un telèfon de contacte del pare, mare o tutor legal que signe el 

document i també del tutor acompanyant. 



CONDICIONS 
 

EN EL CAS 
DE MENORS 

D’ADMISSIÓ 
PARTITCOTAULA DLOCAUMENRTACSIÓ REQUERIDA PER A L’ACCÉS AL FESTIVAL S’HAURÀ DE 

SOL·LICITAR PER CORREU A INFO@FESTIVERN.COM, DESCARREGAR, 

IMPRIMIR, EMPLENAR I PRESENTAR A L’ESPAI HABILITAT PER A 

ACREDITACIONS, SITUAT JUNT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE TAVERNES DE 

LA VALLDIGNA. 

• A més dels documents corresponents, les mares, pares, tutors o adults 

acompanyants han de portar una entrada vàlida. En tot moment tant 

l’acompanyant com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos 

requerit per part del personal de l’organització per a acreditar la seua identitat. 

Si no és així, l’entitat es reserva el dret a denegar l’entrada del menor. A 

l’interior del recinte, la no localització del tutor o una actitud poc responsable 

i/o perillosa per la seva part podrà suposar l’expulsió immediata d’aquests, 

quedant en tot moment exonerada la responsabilitat del promotor en la 

custòdia o cura del menor. 
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