Balaguer, 29 de maig de 2021
Festa medieval Harpia 2021



QUÈ INCLOU EL PREMI?

________

Valorat en 95€

Estada d’un dia a la ciutat, recepció del paer en cap, visita turística guiada, visita a la festa
Balaguer Medieval, dinar per a dues persones, lot de productes de la terra, dues entrades pels
museus de la ciutat i sorteig d’un val de 200 €, gentilesa de l’Associació de Comerciants Balaguer
Històric, per realitzar compres als seus comerços associats.
Coneix el nostre passat històric tot visitant la nostra ciutat Viu-la en família!
QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
El dia de trobada a Balaguer serà dissabte 29 de maig de 2021, dins el marc de la festa medieval Harpia.
Hora de rebuda a les 10h. A partir de les 17h, temps lliure per gaudir de la festa.
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar assistència enviant un correu electrònic a jsauret@balaguer.cat o bé trucant
al telèfon de la Paeria 973445200 abans del 21 de maig.
CONDICIONS
El premi és per a dues persones. En cas de voler ampliar el nombre de places per gaudir d’aquestes
activitats, és imprescindible fer-ne la reserva abans del 21 de maig, amb el cost a càrrec de la persona
premiada.
El desplaçament és per compte de cadascú, hi haurà habilitada una zona d’aparcament. Es recomana
portar roba i calçat còmodes.

Balaguer
Balaguer és la capital de la Noguera i en fou de l’històric Comtat d’Urgell.
Hi podem visitar el Pla d’Almatà, un dels jaciments arqueològics més
importants de Catalunya, el Castell Formós, l’església gòtica de Santa
Maria, les muralles gòtiques, la Plaça medieval porticada més gran de
Catalunya, els claustres de Sant Domènec...
Una ciutat comercial i de serveis assentada a la riba del Segre en un
entorn natural, ric en productes de la terra, on també la gastronomia i
la cultura estenen la mà als visitants.
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Fotos guanyadores del Concurs d’Instagram 2019

MOLT IMPORTANT: a més de les condicions descrites en aquest document, s’aplicaran les normes
específiques vigents en compliment dels protocols per a la prevenció de contagis per la COVID-19.
En aquest sentit, l’organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa d’aquest premi, o
substituir o alterar qualsevol activitat i/o actuació prevista. En aquest cas, s’informarà als guanyadors

Informació local:
xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat

balaguer.cat
ajuntamentbalaguer

No et deixis perdre aquest premi!
Si no en pots gaudir, el pots regalar.
Només cal que ens comuniquis el nom de les persones afortunades quan facis la reserva.
D’acord amb l’art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i l'art.13 del
Reglament (UE) núm. 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 (Reglament general de protecció de dades) els Ajuntaments organitzadors de la
campanya COMPRA I GUANYA, que té per objectiu la promoció econòmica, turística i cultural dels municipis membres de la Xarxa de Barris Antics amb
projectes, son els responsables del tractament de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat per participar en aquesta campanya amb la finalitat de
gestionar un sorteig i entregar els premis. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’ajuntament de la població en el
qual està situat l’establiment on heu recollit la butlleta. Acceptant el premi, dono el meu consentiment per a l’ús de la meva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats exclusivament en la campanya comercial
COMPRA I GUANYA.

