
AUTORIZACIÓN A MENORES DE IDADE 

(A CUMPLIMENTAR POLA NAI, PAI OU TITOR/A DOS MENORES DE IDADE) 

D./Dª _______________________________ , con DNI/pasaporte en vigor número 

_________________, na miña condición de pai/nai/titor/titora de 

D./Dª_________________________________, con DNI/pasaporte en vigor 

número___________________, pola presente AUTORIZO ao meu 

fillo/filla/tutelado/a a participar no evento FESTIVAL CASTELOROCK 
2023, baixo a miña responsabilidade, e polo tanto

eximo a A.C.R.D. PRAIA DO CASTELO e membros da organización encargada 

das actividades do mesmo da responsabilidade sobre todo tipo de lesións ou 

dano, asumindo polo meu propio e exclusivo risco a responsabilidade das 

mesmas, deslindando de toda responsabilidade civil e/ou penal e renunciando 

expresamente a efectuar calquer tipo de reclamación ao organizador e/ou 

sponsor e/ou institucións tanto públicas como privadas, participantes na 

organización.  

En Muros a __ de ____________ de 2.023. 

Fdo:  

NOTA IMPORTANTE: Durante a actividade poderán realizarse fotos aos 

participantes, que serán utilizadas para a promoción da actividade organizada pola 

organización, sponsor e institucións vinculadas ao evento. Ao inscribirse no evento, os 

participantes autorizan aos organizadores a reproducir estas. É obrigatorio adxuntar a 

esta autorización unha copia do DNI/pasaporte en vigor da nai, pai ou titor/a do menor 

de idade. 

Tratamos o seu DNI, así como o resto da información e datos persoais que nos facilite, coa finalidade de levar a cabo a xestión do evento 

por motivos de seguridade. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña o prazo legal para efectuar calquer reclamación 

civil ou penal. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obligación legal. Vostede ten dereito a obter 

confirmación sobre si estamos tratando os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos 

inexactos ou solicitar a sua supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Si considera que os seus datos persoais non foron tratados 

conforme a normativa, pode contactar con A.C.R.D. PRAIA DO CASTELO. 


