
Bases  del  Concurs  “Gimcana  d’aparadors  de  Nadal:  Busca
l’objecte que no toca!” 

1. ORGANITZADOR DEL CONCURS

L'Ajuntament  de  Torredembarra,  a  través  de  la  Regidoria  de  Comerç  ,
Indústria i Activitats, amb domicili  a Plaça del Castell,  8 de Torredembarra,
amb CIF:  P-4315500-A i  e-mail:  turisme@torredembarra.cat,  organitza  una
activitat lúdica i de promoció del comerç local i pròxim que es troba al nostre
municipi,  dirigida a tota la família en època nadalenca : Gimcana d’aparadors
de Nadal: troba l’objecte que no toca!

2. DATES D’INICI I FINALITZACIÓ

La Gimcana d’aparadors de Nadal s’iniciarà el 2 de desembre fins al 28 de
desembre  de 2022 , ambdós inclosos.

3. INSCRIPCIONS I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

A  partir  del  dia  13  d’octubre s’obre  el  període  d’inscripció  perquè  els
establiments que vulguin puguin formar part de la Gimcana d’Aparadors de
Nadal.  L’ inscripció és gratuïta i es podrà formalitzar a través d’un registre
d’entrada a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra  https://seu-
e.torredembarra.cat/web/inicioWebc.do?opcion=noreg

Les persones físiques poden tramitar aquesta sol·licitud a les dependències
de l’Ajuntament  amb cita prèvia al telèfon 977.64.00.25.

La data límit  per fer-nos arribar  els formularis finalitzarà el  proper 28
d’octubre

4. MECÀNICA DEL CONCURS 

Consisteix en trobar els objectes amagats als aparadors participants i apuntar en
una butlleta l’anomalia trobada a cada aparador dels comerços col·laboradors.

Cada  establiment  que  vulgui  participar,  estableix  un compromís  de  col·locar  un
objecte  que  “no  toca”  en  el  seu  aparador,  que  estarà  col·locat  mentre  duri  el
concurs.

Els establiments participants tindran un distintiu a l’aparador perquè sigui més fàcil
identificar-los.

Des de la regidoria , es realitzarà un fulletó on trobareu una graella amb tots els
establiments participants i un espai en blanc. Per recollir aquest fulletó caldrà anar a
l’Ajuntament  de  Torredembarra,  botigues  participants,  o  a  l’oficina  de  turisme.
També  és  podrà  descarregar  aquesta  graella  a  la  pàgina  web  del  Turisme:
www.turismetorredembarra.cat.  Disposaran  d’aquestes  butlletes  les  botigues
participants i es podran trobar a les escoles de primària o al taulell dels diferents
IES. 

Els participants, hauran d’omplir  aquesta llista amb totes les anomalies trobades
dins del termini indicat.  
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També, els participants hauran de triar 

- El millor aparador decorat de Nadal,

- L’objecte més original amagat a l’aparador.

Un cop omplerta, hauran de dipositar el fulletó a la bústia exterior de l’oficina de 
turisme o en una de les bústies interiors situades a l’oficina de turisme i al Pati del 
Castell de l’Ajuntament de Torredembarra.

Només s’acceptarà al sorteig una butlleta per persona.

Totes  les  butlletes  recollides  es  revisaran,  i  sols  s’admetran  les  butlletes  que
estiguin totalment correctes. El dia màxim per dipositar  les butlletes a les urnes
corresponents, és el divendres 29 de desembre a la 13.00 h.

Totes aquelles butlletes que estiguin completament correctes entraran en un sorteig
a mà innocent presencialment al pati del castell  el proper dimecres 4 de gener de
2022 .      

5. PREMIS

L’ajuntament de Torredembarra, repartirà els premis amb les categories de:

o Primer premi: Una bicicleta

o Segon premi: Un patinet

o Tercer premi: Un patinet

o Quart premi: Cistella de productes 

o Cinquè premi: Cistella de productes

o Sisè premi: Cistella de productes

També,  es disposaran  de butlletes  en categoria  de suplent,  per  si  la  persona
premiada no vingués a recollir el premi. 

Aquestes categories seran sortejades una darrera l’altre. 

Els comerços que participen en aquesta gimcana haurà de facilitar a l’Ajuntament,
algun petit  obsequi,   per tal  de crear tres cistelles amb productes del  diversos
comerços participants, les cistelles resultants seran el quart,  el cinquè i el  sisé
premi de la Gimcana d’aparadors.

Els premis entregats no són susceptibles de canvi. No es podran canviar pel seu
equivalent en metàl·lic.

Els premis són intransferibles.

Els comerços participants en aquesta gimcana també podran obtenir premis, que 
votaran els mateixos participants en dos categories:

o Premi al millor aparador decorat de Nadal, 
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o Premi a l’objecte més original amagat a l’aparador.

 Els guanyadors/es que no es trobin aquell dia al pati del castell, se’ls avisarà
per telèfon i hauran de recollir els premis a l’oficina de Turisme. Si no es pot
localitzar el guanyador, s’intentarà contactar-hi en el termini de dos dies hàbils a
comptar des de l’endemà del sorteig. 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. REQUISITS PER A PARTICIPAR A LA GIMCANA

Podran participar qualsevol infant i jove nascuts entre els anys 2009 i 2017,
amb el consentiment d’un adult responsable.

Els participants només podran participar una vegada per usuari 

No podran participar en la Promoció les següents persones:

Els  treballadors  de  la  Regidoria  de  Turisme  de  l’Ajuntament  de
Torredembarra. Qualsevol altra persona física que hagi participat directament
o indirectament en l’organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat
directament  o  indirectament  en  la  seva  preparació  o  desenvolupament
(agència, proveïdors, etc.).

7. POSSIBLES SUSPENSIONS O PRÒRROGUES

Reservat el dret de contemplar la possibilitat que el concurs sigui suspès o es
prorroguin  les dates de selecció dels  guanyadors,  per  causa externa o de
força major.

8. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

Les persones participants hauran de mostrar un comportament cívic amb la
ciutadania i amb la ciutat. En el cas de comportament inadequat o d’infracció
de l’Ordenança del civisme i de la convivència, per part d’algun participant,
aquest serà automàticament eliminat. 

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits
exigits  en les  Bases,  la  seva participació  es considerarà  nul·la  i  quedaran
automàticament exclosos del concurs, perdent tot dret sobre el premi atorgat
en virtut d’aquest concurs. 

9.  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Article  13 del  Reglament  (UE)
2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i article 11 de la Llei
orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i  de Garantia dels Drets
Digitals).

Responsable del tractament: Ajuntament de Torredembarra. Plaça del castell,
8, 43830 de Torredembarra (Tarragona) - tel. 977640025; correu electrònic.
lopd@torredembarra.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades :dpo@torrdembarra.cat

Finalitat: Participació en el Concurs “Gimcana d’Aparadors de Nadal: Busca
l’objecte que no toca!”.
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Base legal: Consentiment dels concursants amb motiu de la seva inscripció al
Concurs. 

Destinataris de les dades: Canals de comunicació de l’ajuntament i mitjans de
comunicació.

Conservació de les dades: El temps necessari per a la celebració del concurs.

Exercici  de Drets: Els participants en el  concurs podran exercir,  davant  de
l’ajuntament  els  drets  d'accés,  rectificació,  supressió  de les  vostres dades,
portabilitat, oposició i limitació del tractament, i a no ser objecte de decisions
individualitzades  automatitzades,  a  través  del  registre  electrònic  de
l’ajuntament,  a  la  seu  electrònica
https://www.seu-e.cat/es/web/torredembarra/seu-electronica o presencialment
a l’OAC, Plaça del castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona). 

Reclamació davant l’APDCAT: També podran presentar, si ho creuen oportú i
en qualsevol moment, una reclamació davant l'autoritat catalana de protecció
de  dades  (APDCAT)  a  través  del  web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Més informació sobre protecció de dades a   http://torredembarra.cat/

10. CLÀUSULA D’EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT11

No  ens  responsabilitzem  de  les  possibles  pèrdues,  robatoris,  retards  o
qualsevol  altra  circumstància  imputable  a  tercers  que  puguin  afectar  el
desenvolupament  de  la  present  Promoció,  així  com  tampoc  ens
responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte el premi que obtingui
d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici
de qualsevol mena que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

11. CANVIS

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura
que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ “GIMCANA D’APARADORS DE NADAL: BUSCA L’OBJECTE QUE NO
TOCA! 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

NOM I COGNOM: D.N.I /N.I.E/ C.I.F:

NOM ESTABLIMENT COMERCIAL:

ACTIVITAT COMERCIAL:

ADREÇA ESTABLIMENT COMERCIAL: C.P 43830 Torredembarra

PROVINCIA: TELÈFON: E-MAIL:

SOL·LICITUD

SOL·LICITA la participació en el concurs“ Gimcana d’Aparadors de Nadal: Busca l’objecte que no toca !”, acceptant les
obligacions que figuren en les bases reguladores para aquest exercici.

DECLARA RESPONSABLEMENT

Que el comerç minorista de proximitat______________________ compleix amb tots els requisits establerts en las bases
reguladores del concurs “Gimcana d’aparadors de Nadal: Busca l’objecte que no toca! especialment amb el que regeix la
base  referent a l’entrega d’un objecte per  part de l’establiment participant..

L’entrega de les sol·licituds per participar serà del 13 al 28 d’octubre de 2022.

Les dates d’aquesta Gimcana  serà del 2 al 28 de desembre de 2022.

A Torredembarra, a _______de _______de 2022

A fi de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.), S'INFORMA:

Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vostè, són incorporats a un fitxer de titularitat pública el responsable de la qual
i únic destinatari és l’àrea de comerç de l’Ajuntament de Torredembarra. La finalitat d'aquest fitxer és tractar les dades per a oferir-li 
serveis d'informació i assessorament del seu interès, relacionats amb el comerç, l'ocupació i l'emprenedoria local. Aquests serveis, se li 
podran oferir de manera presencial o mitjançant mitjans electrònics. 

Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat exigit per la normativa, amb les mesures de seguretat 
establertes legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment 
del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals fora imprescindible per a la correcta prestació del servei. 
Vostè, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i potabilitat, indicant-ho per escrit i adjuntant una 
còpia del seu DNI, a Ajuntament de Torredembarra plaça del Castell, 8 –43830 Torredembarra.
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