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Bases de la gimcana “Petits detectius per Torredembarra” 
 
 

1. ORGANITZADOR DE LA GIMCANA 

L'Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Turisme, amb 
domicili a Passeig Rafel Campalans, 10 de Torredembarra, amb CIF: P-
4315500-A i e-mail: turisme@torredembarra.cat, organitza una activitat lúdica 
per conèixer el municipi a través de la realització de proves i reptes. 

2. DATES D’INICI I FINALITZACIÓ 

La Promoció s’iniciarà 1 de març fins al 15 d’octubre de 2022. 

3. MECÀNICA DE LA GIMCANA I PREMIS 

Aquesta activitat lúdica consta de 40 reptes que les famílies amb fills menors de 

13 anys hauran d’assolir si volen aconseguir alguns dels nostres premis. 

S’anomenarà “Petits detectius per Torredembarra”. Totes les proves estaran 

explicades en un fulletó que editarà i repartirà la regidoria de Turisme. 

L’activitat s’iniciarà el proper 1 de març i els infants tindran un màxim de 40 

reptes /proves a realitzar. Segons el nombre de proves realitzades podran optar 

als següents premis que quedaria distribuïts de la següent manera: 

10 reptes realitzats :Regal d’ una ampolla d’aigua o una tassa de Torredembarra. 

20 reptes realitzats : Conte infantil: Amb olor de romaní pels camins de 

Torredembarra (Versió en català o castellà) 

30 reptes realitzats : Joc “Tres en ratlla”  o Trencaclosques de Torredembarra 

40 reptes realitzats : Motxilla + Conte infantil + Tovallola de Torredembarra 

Els premis no són acumulatius, cada infant pot participar una única vegada i  

optar tan sols a un premi, és a dir, obsequi per a 10 reptes, per a 20, per a 30 o 

per a 40. 

Per validar els diferents reptes estamparem un segell en aquelles activitats que 

siguin organitzades per la Regidoria de Turisme i per la resta de proves caldrà 

respondre preguntes, mostrar una fotografia o presentar una manualitat a 

l’Oficina de Turisme. 

Tan sols acceptarem un llibret de reptes per infant. Un cop comprovat que han 

resolt els reptes correctament, farem entrega del premi corresponent. 

S’ha de tindre en compte que hi haurà algunes proves que només es podran dur 

a terme en uns mesos concrets. 

 

COM ENTREGAR EL LLIBRET DE REPTES: 

 Presentar físicament el llibret a l’Oficina de Turisme, amb els reptes que 
cada infant hagi resolt, podeu consultar els nostres horaris al telèfon 
977.64.45.80. 
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Els premis lliurats no seran transferibles ni susceptibles de canvis, alteracions 

o compensacions a petició dels participants i no podran ser canviats per 

qualsevol altre producte ni per diners. 

 

4. REQUISITS PER A PARTICIPAR 

Podrà participar qualsevol família amb infants menors de 13 anys. 

Els participants només podran participar una vegada per usuari. No serà vàlid 

concursar amb diferents usuaris i utilitzar els reptes dels altres; ni amb un usuari 

presentar-se diverses vegades. 

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.). 

5. POSSIBLES SUSPENSIONS O PRÒRROGUES 

Reservat el dret de contemplar la possibilitat que el concurs sigui suspès o es 
prorroguin les dates de l’activitat, per causa externa o de força major. 

6. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS 

Les proves i reptes hauran d’adequar-se sempre a les pistes que surten al 
fulletó creat per l’organització. 

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. 

Qualsevol prova /repte que estigui modificat amb la  finalitat d’engany es 
considerarà nul. 

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. 

 

7. 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 la gimcana “ Petits detectius per Torredembarra” 

mailto:lopd@torredembarra.cat
mailto:dpo@torrdembarra.cat
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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/ 

9. CLÀUSULA D’EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

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. 

 

 

10. 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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