AUTORITZACIÓ
PER A MENORS D’EDAT

– BUS DE LA FESTA 2019 –
El Sr. / la Sra. ………………………………………………………………,amb DNI ……………………….,
en qualitat de (mare/pare/tutor) del menor….…………………………………………………………………
AUTORITZE el meu fill/a, menor d’edat, a utilitzar el Servei de transport Bus de la Festa 2019 que
organitza l’Ajuntament d’Alcoi per a joves a partir de 16 anys (nascuts l'any 2003), i em faig
responsable del meu fill / de la meua filla i dels seus actes durant l’estona del seu trajecte.
A les poblacions següents i a les hores d’anada i tornada indicades:
(Marque amb una “X” una d’anada i altra de tornada)

BENIMARFULL (3/agost)
ANADA:
 22.30 h
TORNADA:  04.30 h

 23.30 h
 05.30 h

GAIANES (31/agost)
 00.30 h
 06.30 h

ANADA:
 22.30 h
TORNADA:  04.30 h

 23.30 h
 05.30 h

 00.30 h
 06.30 h

Telèfon de contacte familiar: ______________________________
Telèfon del/de la jove: _______________________________
Si el/la menor no compareix a la parada d’anada i/o tornada a l’hora fixada per l’organització, el
servei continuarà el seu trajecte i s’eximeix de tota responsabilitat a l’Ajuntament d’Alcoi.
I perquè així conste signe aquesta autorització.
Data: Alcoi, ……………d …………………………… de 2019
Signatura del pare/mare/tutor,

(Cal adjuntar a l’autorització una fotocòpia del DNI del responsable que signa, i del menor només
presentar el DNI original)
PREU DEL TIQUET per festa (anada i tornada). pagament amb targeta bancària
4 € fins a 25 anys (segons la normativa)
4,40 € a partir de 25 anys
Més inf. C/ Major,10 1esq - tel. 965 53 71 38
Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa de desenvolupament, l’informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers titularitat de l’Ajuntament d’Alcoi amb la finalitat de gestionar aquest
servei de transport. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant un escrit adreçat a
l’Ajuntament d’Alcoi (pl. d’Espanya, 1 – 03801 Alcoi) o mitjançant un correu electrònic a l’adreça joventut@alcoi.org, juntament amb la seua identificació
mitjançant el DNI.

