BASES DEL CONCURS

- A la butlleta de participació hi ha el número de cada
il·lustració i el nom i l’adreça del comerç o comerços que
l’exposen.
- Les butlletes es poden recollir i lliurar a:
 Tots els comerços participants
 Al CNL de Barcelona, Delegació de Sants-Montjuïc,
c. Guitard, 17, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h;
dilluns, de 16 a 20 h
 A Sants Establiments Units, c. Alcolea, 16, de dilluns
a divendres en horari comercial
 A la Biblioteca Vapor Vell, ptge Vapor Vell, 1, de
dilluns a divendres en l’horari d’obertura
 A la seu del Districte de Sants-Montjuïc, c. Creu
Coberta, 104
- Hi ha quatre categories de participació segons les
frases fetes encertades a la butlleta:
 4a categoria: butlletes que encertin entre 10 i 24
frases fetes.
 3a categoria: butlletes que encertin entre 25 i 32
frases fetes.
 2a categoria: butlletes que encertin entre 33 i 39
frases fetes.
 1a categoria: butlletes que encertin les 40 frases
fetes.
- Per cada categoria se sortejaran dos premis, excepte
de la 4a categoria que n’hi haurà quatre. Els premis els
cedeixen comerços associats a Sants Establiments
Units.
- Entre tots els participants es farà un sorteig per triar els
guanyadors de cada categoria el dia 17 de maig de 2019.
Per si no es pogués contactar amb algun dels
guanyadors, també s’extraurà una butlleta suplent per a
cada premi.
- L’autor de la il·lustració més votada pel públic serà
premiat. Un jurat expert atorgarà un reconeixement a la
millor il·lustració.
Participació
- Cada concursant només pot participar-hi amb una
butlleta.
- No hi poden participar els treballadors del CNL de
Barcelona, ni tampoc els alumnes, professors i personal
de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja que hagin
col·laborat en la creació de les il·lustracions.
- La participació al concurs és gratuïta i se n’han
d’acceptar les bases.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament:
CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I
ESDEVENIMENTS
Identificació del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS,
ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL)
Finalitat del tractament: gestió, control i seguiment de les
inscripcions de les persones participants en concursos,
promocions, actes, activitats i esdeveniments culturals organitzats
pel CPNL, i de les imatges i gravacions dutes a terme durant
aquesta activitat.
Legitimació: la base legal que ens permet tractar les vostres dades
personals és el vostres consentiment (article 6.1.a del RGPD) que
es considera que atorgueu amb la comunicació de les vostres
dades i/o amb la formalització de la vostra inscripció. Podeu retirarlo en qualsevol moment.
Destinataris: és possible la divulgació pública dels guardonats i de
les imatges, mitjançant internet, les xarxes socials o les
publicacions del CPNL (butlletins, memòries...) i dels altres
organitzadors.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets
d’accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les,
limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al
CPNL, c. Muntaner, 221 (08036 Barcelona), tel. 932723100, a/e
cpnl@cpnl.cat.
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer
els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web
del Consorci (https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursospromocions-actes.html).
Localitat i data______________________________
Signatura:
*Només per als menors de 14 anys
Camps que ha d’omplir el tutor/representant legal en cas que la
inscripció sigui d’un menor de 14 anys. La inscripció del menor no
serà vàlida si no s’omplen aquests camps.
Nom i cognoms ____________________________
NIF/NIE/Passaport __________________________
□ Actuo en nom propi i autoritzo a inscriure el menor en l’activitat
abans esmentada, en qualitat de tutor/ representant legal.
Sí □ No □ Autoritzo el CPNL a fer servir sense finalitats comercials,
amb caràcter exclusiu i d’acord amb la normativa vigent, les
imatges fotogràfiques i enregistraments de vídeo que es puguin fer
durant l’activitat amb l’objectiu de fer-ne difusió.
Nom del tractament: REPRESENTANTS LEGALS DELS
MENORS DE 14 ANYS PARTICIPANTS EN CONCURSOS,
PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
CULTURALS.
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament general de
protecció de dades (Reglament (UE) 2019/679) les vostres dades
personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció
a concursos, actes, activitats i esdeveniments culturals organitzats
pel CPNL dels vostres representats menors de 14 anys. La
legitimació del tractament de dades és el vostre consentiment
(article 6.1.a) i el compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (article 6.1.c RGPD).
L’òrgan responsable del tractament és el Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL). Podeu exercir els drets d’accés
a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el
tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al CPNL, c.
Muntaner, 221 (08036 Barcelona), a/e cpnl@cpnl.cat.
Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament
podeu
accedir
a
https://www.cpnl.cat/protecciodades/representants-legals-menors.html
Amb la vostra signatura, autoritzeu el responsable per al tractament
de les vostres dades amb les finalitats indicades.
Localitat i data______________________________
Signatura del tutor/representant legal:

Concurs de frases fetes

Si l’encertes,
l’endevines
Sants Establiments Units
Dades de la persona concursant
Nom i cognoms _________________
_______________________________
Telèfon ________________________
Edat*_____________













Lligar caps de Mar Díez López

- Hi ha 40 il·lustracions numerades exposades a
l’aparador o a l’interior dels comerços participants.

Hi col·laboren:

Biblioteca
Vapor
Vell

Premis gentilesa de:

 Busca les frases fetes que
s’amaguen a les il·lustracions als
aparadors de les botigues de Sants.
 Emplena la butlleta i diposita-la en
un punt de recollida (mira el revers).
 Digues quina és la teva il·lustració
preferida.
 Participa-hi del 27 d’abril a l’11 de
maig.

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ
COMERÇOS
BAR MANITIN. Sants,1
FORN BALTÀ. Sants, 117
PROMISE SANTS. Sants, 22
JOSA ÒPTICS. Sants, 132
ENTRE TABLAS. Sants, 34
AMPLIFON. Sants, 135
TOT ART. Sants, 3
FESTAKIDS. Sants, 317
BOTIQUE DALMAU. Sants, 51
UNIÓ MUSICAL SANTS. Sants, 304
FREE STYLE DANCE. Pavia, 52
CASA VIVES. Sants, 74
BONICO. Sants,6
D CASA. Sants, 280
CAPRITXOS. Olzinelles, 6
PERFUMERIES SAN REMO. Sants, 133
EL CULLEROT DE SANTS. Olzinelles, 114
FANTASTICA. Sants, 224
SENIOR SANTS. Sants, 313
HUMANA. Sants, 295
ENTRETAPAS. Sants, 355
LA CÁSCARA. Sants, 308
SASTRERIA PLÀCIDO. Sants, 290
DUET FIT. Sants, 212
LA CASA AGENCY. Sants, 19
ÒPTICA JAES. Sants, 98
MONTSE INTERIORS. Sants, 41
BALL CENTER. Sants, 88
PORXAS. Sants, 70
MÓN IBÈRIC. Sants, 180
CAMPRUBÍ NENS. Sants, 192
JOSA ÒPTICS. Sants, 11
ROMA CAFÈ. Sants, 29
CALÇATS STYLO. Sants, 71
VIATGES ATLAS. Sants, 29
LA IRENE. Sants, 54
STR INÈDITA. Alcolea, 37
CROISSANTS. Sants, 36
CAFETERIA KESSLER. Cros, 3
CALÇATS NOËL. Sants, 34
LA MIRINDA
Sants, 238
LA CHAT BOX
Gayarre, 34
DOG & STYLE
Guadiana, 30

FRASE FETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

COMERÇOS
FANTASTIK BIKES!
Noguera Pallaresa, 25
DOBLE G
Pl.de Sants, 4
EL PUTXINEL·LIS
Salou, 23
FLORISTERIA TAMARINDO
Rossend Arús, 18
XURRERIA XOCOLATERIA L’ÀVIA
Olzinelles, 15
SAÜC
Riego, 9
BRODATS FRIPOL, SL
Olzinelles, 17
T’AGRADA?
Olzinelles, 17
AMASSAME
Sant Medir, 8
URB & CAKES
Constitució, 75
LABORATORI FOTOGRÀFIC MCD
Canalejas, 89
LES TISORES DE SANTS
Blanco, 30
NADONS PUERICULTURA
Sant Medir, 4
CA LA TOÑI
Olzinelles, 103
RELLOTGERIA PATRICI
Olzinelles, 21
ESTANC D’OLZINELLES
Olzinelles, 20
EL PATI VERD
Olzinelles, 100

FRASE FETA
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

18.

PREMIS
19.

4a categoria - quatre premis de dues entrades per a Santsteatre del Centre

20.

3a categoria - dos premis: un esmorzar doble a Roma cafè / un esmorzar doble a Kessler

21.

2a categoria - dos premis: un menú per a dues persones al restaurant Nou Llopart / un menú
per a dues persones al restaurant Amassame

22.

1a categoria - dos premis: un cofre VIP per a dues persones (a triar entre 585 experiències)
de Viatges Atlas / un menú degustació al restaurant Abrassame (CC Arenas)

23.

La meva il·lustració preferida és la número ____

LLIURAMENT DELS PREMIS:
18 de maig, a les 12 hores a l’estand de Sants Establiments Units de Firentitats.

