
  Carrer Rocafort, 242 bis 1r (edifici CIEMEN) 
  08029 Barcelona 
  autocarsosona@gmail.com       
 

AUTORITZACIÓ MENORS 

(qualsevol menor, viatgi acompanyat o no, haurà de portar 
aquesta autorització signada pels seus pares o tutors) 

 

En/Na ………………......................................................................., amb DNI ……..........……................, autoritzo al meu 
fill/a …................….............................................................. a fer el viatge d’anada i tornada de 
.......................................................................... a Ax-les-Thermes (França) el dia 6 de juliol de 2013 amb els autocars 
que l’Assemblea Nacional Catalana, a través de les seves territorials comarcal i locals d’Osona, el Ripollès i el 
Lluçanès han organitzat en motiu de l’etapa del Tour de França que passa per aquesta localitat francesa. 

Tanmateix he estat informat/da que l’Assemblea Nacional Catalana (i els seus socis i col·laboradors de les 
assemblees territorials d’Osona, el Ripollès i el Lluçanès) gestionen exclusivament el viatge d’anada i tornada a Ax-
les-Thermes (França)  i no es fan responsables de la vigilància i custòdia del nostre fill/a una vegada hagi baixat de 
l’autobús, eximint-los per tant de qualsevol responsabilitat per fets esdevinguts una vegada el nostre fill/a hagi 
baixat de l’autobús. 

 

(nom i signatura pare/mare o tutor) 

DNI:  ................................................... 

....................................................., a …………de…………......... de 2013 
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(nom i signatura pare/mare o tutor) 

DNI:  ................................................... 

....................................................., a …………de…………......... de 2012 

 


