Vols participar? Omple el següent formulari i
entrega’l a l’Oficina de Turisme de Torredembarra
abans del 16 de novembre de 2020
Nom
Cognom
Telèfon
Codi Postal
Correu electrònic

CONCURS

REDESCOBREIX
EL COMERÇ DE
TORREDEMBARRA
Del 15 d’octubre al 14 de novembre de 2020
1.500€ en premis en vals descompte al comerç local
A la Torre, compra a prop i de tot!

En compliment amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (L.O. 3/2018, de 5 de desembre),
posem al seu coneixement que les seves dades formen part d’un fitxer inscrit de titularitat de la Regidoria de
Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la finalitat de
participar en els sorteigs, així com publicar el nom dels guanyadors a la web i les xarxes socials de la Regidoria de
Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra, les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i
diligència. Si vol exercir els seus drets de rectificació o cancel·lació de dades, pot dirigir-se al responsable del fitxer.

REDESCOBREIX EL NOSTRE
COMERÇ AL NOU WEB!

REDESCOBREIX.
TURISMETORREDEMBARRA.CAT

#valorsegur

Aquesta tardor,
comprar al comerç
de la Torre té premi.
Vols guanyar un dels 50 vals de 30€ de descompte?
Compra al comerç local i aconsegueix omplir la graella
amb 3 segells diferents. Entrega el díptic omplert i
segellat juntament amb els tiquets de compra, d’un
valor mínim de 10€ cada tiquet, a l’Oficina de Turisme
abans del 16 de novembre de 2020 i podràs entrar al
concurs per guanyar un dels 50 vals.
MECÀNICA DEL CONCURS I PREMIS
Aquesta promoció consta d’un total de 50 vals
de 30€ cadascun que es sortejaran, a través de
la pàgina Sortea2, entre tots els concursants
que entreguin correctament el díptic segellat i
els tiquets originals de compra a l’Oficina de
Turisme abans del 16/11/2020.
El díptic haurà d'estar omplert amb els 3 segells
corresponents a tres establiments diferents del
municipi, per un import mínim de 10€ cada
establiment. Queden excloses les botigues
d'alimentació de més de 400m2 i els establiments
de restauració (restaurants, bars i cafeteries).
Els 50 vals es podran gastar en qualsevol
establiment comercial de Torredembarra que
s’hagi donat d’alta al web http://redescobreix.turismetorredembarra.cat/guia-comercial.
Els usuaris premiats podran triar la botiga on
volen bescanviar el val en funció de l’ordre
d’arribada de recollida d’aquest i haurà de ser
bescanviat a la botiga corresponent abans del

31/12/2020. Els premis no són acumulables. El
sorteig és realitzarà dimecres 18 de novembre.
Als guanyadors se'ls avisarà per correu
electrònic. Per la recollida dels vals, els
guanyadors hauran de contactar amb l’Oficina de
Turisme de Torredembarra, al telèfon 977 64 45 80
o bé a l’e-mail: turisme@torredembarra.cat
Els vals s’hauran de recollir físicament a l’Oficina
de Turisme de Torredembarra o es podran fer
arribar a través de correu electrònic.
Els premis lliurats no seran transferibles ni
susceptibles de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser
canviats per qualsevol altre producte ni per diners.
DESCARREGA’T
LES BASES
COMPLERTES

Compra
al comerç
de proximitat

segell 1
segell 2
segell 3

