BASES DEL SORTEIG “A L’ABRIL CADA PARAULA VAL PER MIL”
Delegacions de Sants-Montjuïc i les Corts del CNL de Barcelona

Les delegacions de Sants-Montjuïc i de les Corts del CNL de Barcelona organitzen el sorteig “A l’abril cada
paraula val per mil”, en el marc de la campanya del mateix nom que impulsa el CNL de Barcelona als
mercats i comerços de la ciutat.
Hi podran participar tots els alumnes inscrits als cursos de català de les delegacions de Sants-Montjuïc i de
les Corts.
Per participar-hi, cal enviar la fotografia d’un cartell de la campanya que estigui exposat en un comerç o
parada de mercat de qualsevol dels dos districtes. La fotografia no podrà superar els 2Mb.
Cal enviar-la a: sants@cpnl.cat
Hi ha de constar: - Nom, telèfon del participant i nivell del curs en què està inscrit.
- Nom i adreça del comerç o parada on s’ha fet la fotografia.
Cada participant pot presentar tantes fotografies com vulgui sempre que siguin d’establiments diferents.
Les fotografies s’hauran d’enviar entre el 10 i el 30 d’abril de 2017.
El resultat del sorteig i el nom de la persona guanyadora es publicarà al blog de Sants-les Corts
http://blogs.cpnl.cat/connectats/ el dia 5 de maig de 2017. El guanyador del sorteig rebrà un obsequi.
Els participants cedeixen al CNL de Barcelona el permís de reproducció de les fotografies presentades al
concurs, d’acord amb la llei de propietat intel·lectual vigent.
Sants-Montjuïc i les Corts, abril de 2017
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