
 
 

AUTORITZACIÓ DE MENORS 
PLAYFUL EVENTS 

 
 

Sr./Sra........................................................................................., major d’edat i proveït/da de D.N.I.: ............................, en 
condició de Pare - Mare - Tutor Legal (guixeu el que no procedeixi) 
 
 
MANIFESTO QUE SÓC PARE / MARE / TUTOR DEL MENOR QUE A CONTINUACIÓ SE CITA: 
 
Sr./Sra...................................................................................., menor d’edat i  proveït/da de D.N.I.:............................., nascut/da en 
....................................., el dia.........del .................... de ................, i per la present: 
 
 
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO A: 
(solament en cas de menors de 14 anys acompanyats per adults que no siguin el seu tutor legal) 
 
Sr./Sra........................................................................................, major d’edat i proveït/da de D.N.I.: ............................, com 
a responsable  del menor anteriorment anomenat. 
 
Amb aquest document, expresso el meu consentiment com a progenitor/tutor i accepto la meva responsabilitat de què el 
menor anteriorment citat participi en l’Escape City de Playful Events en la meva  companyia o en companyia de l’adult 
autoritzat al paràgraf anterior (en cas que el menor tingui menys de 14 anys). 
 
De conformitat amb l’article 18. de la Constitució i regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor i a la 
intimitat personal, familiar i  a la pròpia imatge, amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, i a la Llei Europea de Protecció de Dades (RGPD) del 25 de maig de 2018, les dades facilitades 
formaran part de l’entitat titular PLAYFUL EVENTS SL per a la gestió de l’esdeveniment i  dels clients, així com la tramesa 
d’informació comercial i  promocional dels seus esdeveniments, serveis i productes. 
 
Com a participant en l’Escape City, entenc i accepto que les dades/imatge del menor anteriorment citat poden ser publicades 
per Escape City en els següents mitjans i amb les finalitats anteriorment mencionades: 
 

• Al web genèric d’Escape City: www.escapecity.net 
• Al web específic de les diferents edicions d’Escape City 
• A les xarxes socials d’Escape City (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube...) 

 
Declaro que conec les condicions de compra de les entrades exposades als menors d’edat i les accepto sense restriccions. 
Així mateix, em proclamo com a únic responsable de la seva protecció i  custòdia i em comprometo a vetllar per la seva 
seguretat i benestar durant la celebració de l’Escape City de Playful Events. Accepto que si l’organització no localitza la meva 
persona al costat del menor, si aquest té menys de 14 anys, cal procedir a l’expulsió immediata, restant exonerada la 
responsabilitat del promotor en la custòdia del menor. 
 
Aprovo la responsabilitat d’impedir el consum per part del menor de substàncies com l’alcohol, tabac o estupefaents; i  d’evitar 
qualsevol situació de risc o perill per al menor, o que ell mateix pugui ocasionar. Eximeixo de qualsevol mena de responsabilitat 
a l’empresa organitzadora de l’esdeveniment pels danys o perjudicis que els menors poguessin sofrir o provocar, a més de 
proclamar-me com a responsable únic de les damnificacions mencionades. 
 
Declaro que he estat informat de la política de protecció de dades i accepto el tractament de les meves dades. 
 
Finalment, consenteixo fermament que l’entitat no retorni l’import abonat al menor o es denegui la seva participació en 
l’esdeveniment, en cas d’haver incomplert alguna de les condicions de la normativa o de no haver aportat la documentació 
correcta i necessària. 
 

SIGNAT EL/LA TUTOR/A LEGAL 
 
 
 

Data:............................................................................. 
 
Té dret de consultar, modificar i/o eliminar les seves dades personals, adreçant-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a 
C/Monturiol, 96 08291 Ripollet, o pel correu electrònic info@escapecity.net. 
 
La política de privacitat es pot consultar a https://www.escapecity.net/politica-de-privacidad/. 
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