
 

 
 

BASES DEL CONCURS  
 

En el marc de l’exposició “ARTvinguda”, situada al tram central de les obres de 

l’avinguda de la Verge de Montserrat, l’Ajuntament del Prat de Llobregat organitza el 

Concurs “Busca els personatges amagats als murals de l’exposició”, amb la 

col·laboració de l’Associació d’Amics de l’Art del Prat i la Plataforma d’afectats per les 

obres. 

 

1. OBJECTE 

 

L'objecte del concurs és dinamitzar l’exposició fent-hi participar la ciutadania per mitjà 

d’una butlleta que es podrà sol·licitar en els comerços col·laboradors. 

 

2. CARÀCTER DEL CONCURS  

 

- La participació en el concurs és gratuïta i ho podrà fer qualsevol persona major de 

16 anys. 

- L'Ajuntament del Prat és l'organitzador i responsable del concurs. 

- Col·laboraran en aquesta campanya els comerços que ho desitgin i que estiguin 

ubicats al tram central de l’Avinguda, entre el carrer Jaume Casanovas i Ctra. de la 

Marina, i en els trams adjacents. Aquests comerços estaran degudament 

identificats mitjançant un cartell distintiu. 

 

3. DURADA 

 

El concurs es portarà a terme des del 5 d’abril al 20 de juny del 2018. 

 

4. PREMIS  

 

Els premis seran els següents: 

 

-  10 entrades per anar al Cinema Capri. 

-  10 cistelles de productes de qualitat, de km 0: ous pota blava, producte fresc de 

temporada del Parc Agrari del Baix Llobregat 

-  5  caricatures, a càrrec de l’Associació d’Amics de l’Art del Prat 

 
5. MECÀNICA I PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS 

 

Els participants hauran de localitzar en la butlleta una sèrie de personatges que 

s’ubiquen als murals de l’exposició, situada al tram central de les obres de l’avinguda de 

la Verge de Montserrat. 

Aquesta butlleta es podrà obtenir en els comerços col·laboradors de l’Avinguda situats 

entre el carrer Jaume Casanovas i Ctra. de la Marina, i en els carrers adjacents. Un cop 

omplerta, s'haurà de dipositar en les bústies que hi haurà en els mateixos comerços.  

Només entraran en el sorteig les butlletes degudament omplertes i en bon estat, i que 

hagin identificat correctament els personatges. 

Només s’acceptarà una butlleta per persona. 

 

El sorteig serà públic i s'efectuarà el dimecres 27 de juny, a les 19 hores, a la plaça de 

Pau Casals. 



 

Per al sorteig de les entrades al cinema i de les cistelles amb productes de km 0 es farà 

una llista de 5 persones suplents i en el cas de les caricatures, serà de 3 persones 

suplents. 

 

Si en el moment de fer-se el sorteig qui ha guanyat no és a la plaça de Pau Casals, el 

Departament de Comerç i Fira intentarà contactar-hi en el termini de tres dies hàbils a 

comptar des de l’endemà. Si un cop transcorregut aquest termini no s’hi ha pogut 

contactar, entrarà en joc la llista de suplents i es considerarà guanyador el primer 

suplent, i així successivament. 

 

 

6.  CONDICIONS DEL PREMI 

 

El premis entregats no són susceptibles de canvi. No es podran canviar pel seu 

equivalent en metàl·lic.  

 

Els premis són intransferibles. 

 

 

7. PROTECCIÓ DE DADES 

 

D'acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals seran incloses en el 

fitxer "Promoció Econòmica" amb la finalitat de les activitats relacionades amb aquesta 

acció de dinamització comercial. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició a les dades del fitxer, dirigint-vos al responsable d'aquest fitxer: 

Ajuntament del Prat de Llobregat, pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat.  
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