Torelló, 6 de març de 2021
Visita guiada pel nucli antic de Torelló, visita al
Museu de la Torneria i dinar per a dues persones.
QUÈ INCLOU EL PREMI?



Valorat en 60 €

Podreu gaudir d’una jornada a Torelló per a dues persones. El regal consta d’una visita guiada pel
nucli antic del poble i també una visita al Museu de la Torneria. A més, dinareu en un dels nostres
restaurants tot degustant la cuina de mercat típica de la nostra zona.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
El dissabte 6 de març de 2021
Contactarem amb cada un dels guanyadors per informar del punt de trobada i les hores

COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar assistència abans del 6 de febrer de 2021 mitjançant correu electrònic a
comerc@gesbisaura.cat o bé trucant al telèfon 93 859 22 26

CONDICIONS
- El premi és per a dues persones
- Quan es faci la inscripció, s’informarà del punt de trobada i dels horaris de les activitats.
En cas de voler ampliar el nombre de places per gaudir d’aquestes activitats, és imprescindible fer-ne
la reserva abans del 6 de febrer de 2021 amb el cost a càrrec de la persona premiada.

TORELLÓ
Capital de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, està
situat al nord de la comarca d’Osona. Torelló
es caracteritza per ser un municipi viu, motor
de promoció econòmica i cultural. És una vila
dinàmica, amb una indústria important i una
completa oferta comercial i de serveis.

Santuari de Rocaprevera

Museu de la Torneria

Vista del nucli antic

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:
Web municipal:

www.ajtorello.cat
xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat

Xarxes socials:

Twitter @comerctorello
@ajtorello

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 adreçantvos 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.

