CENTELLES,
11 de desembre de 2021
14a Fira de la tòfona – Dinar per a dues persones amb
menú de tòfona i gaudir de tots els actes de la fira
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 70 €

Tot el dia podreu gaudir de l’espai firal amb
productes de tòfona, participar dels actes
gastronòmics amb xefs de renom, activitats
lúdiques pensades per a la mainada i concurs de
gossos tofonaires entre moltes altres activitats.
I per a complementar la trobada, els guanyadors
podran degustar un menú per a dues
persones elaborat amb el fong més preuat, el
diamant negre de la cuina: la tòfona.

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
El dissabte 11 de desembre del 2021, dins del
marc de la 14a Fira de la Tòfona de Centelles
COM GESTIONO EL PREMI?
És imprescindible confirmar assistència a l’Oficina
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Centelles abans del 3 de desembre de 2021.
Tel.: 938811257
Correu electrònic: cntl.ope@centelles.cat
Adreça: C/ Nou 11, baixos. 08540 Centelles

LES CONDICIONS




El dinar és per a dues persones.
S’ha de confirmar assistència abans del 3 de desembre de 2021
S’ha de lliurar la fitxa el dia de la trobada, l’11 de desembre de 2021

MOLT IMPORTANT: En cas d’existir mesures restrictives per la COVID-19, s’aplicaran els protocols
vigents a més de les condicions descrites en aquest document.
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.

CENTELLES
Centelles és una vila mil·lenària, amb més de 1.100 anys d’història,
situada al sud de la plana de Vic a la comarca d’Osona. Està ben
comunicada a través de la C17 (carretera Barcelona – Puigcerdà) i
de l’eix transversal (C25).
“Centelles és màgia,” és el lema que engloba totes les activitats que
es realitzen a la vila. Ja que Centelles és una vila molt dinàmica pel
que fa a fires i festes, hi trobem la fira de la tòfona (11 i 12 de
desembre), la festa del Pi, declarada festa Tradicional d’Interès
Nacional (30 desembre) i el Cau de Bruixes (gener – febrer), entre
moltes altres activitats al llarg de l’any.

Informació local:
xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

www.centelles.cat

@firatofonacentelles

@ajuntamentcentelles

@tofonacentelles

@aj_centelles

@firatofonacentelles

No et deixis perdre aquest premi!
Si no el pots gaudir, el pots regalar.
Només cal que ens facis saber 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 person es 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 DESCOBREIX CATALUNYA, 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·lac ió 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 DESCOBREIX CATALUNYA.

