SANT FELIU DE CODINES
A gaudir fins
el 5 de desembre de 2021
Visita al Cim d’Àligues (vol lliure de rapinyaires),
visita al Museu municipal Can Xifreda, Visita al
Museu del Rellotge i un lot d’embotits locals.
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 50 €

Cim d’Àligues. La visita guiada a la zona d’aus,
d’uns 30 minuts, i la sessió de vol, d’una durada
aproximada de 45 minuts. Situats en unes grades
a l’aire lliure, les observarem de ben a prop: fent
vols de puny a puny dels cuidadors, volant per
sobre els nostres caps, o bé allunyant-se cap a la
vall que ens queda davant, sentirem com
aquestes aus travessen l’aire. Les nocturnes com
si ens acariciessin i les diürnes més intrèpides,
volant a gran velocitat tot allunyant-se i apropantse del Cim d’Àligues. Una experiència inoblidable.
Museu Municipal Can Xifreda. La visita amb una
guia escrita que apropa el coneixement de
l’exposició
d’arqueologia,
paleontologia,
mineralogia i història local.
Museu del Rellotge. Veurem dins del context de
la mesura del temps des dels inicis amb els
rellotges de sorra fins a l’actualitat amb els
rellotges amb maquinària i solars.
Lot d’embotits locals

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
L’activitat es realitzarà els dies: 19 de setembre de
2021, el 17 d’octubre de 2021, el 21 de novembre
de 2021 o el 5 de desembre de 2021.
COM GESTIONO EL PREMI?
Per correu postal, l’Ajuntament de Sant Feliu de
Codines enviarà als guanyadors les entrades per
gaudir de les activitats incloses en aquest premi
en una de les quatre dates proposades fins al 5 de
desembre de 2021. És imprescindible confirmar
l’assistència al Cim d’Àligues i als dos museus
mínim amb una setmana d’antelació. Com a
referència i/o per consultes: Ajuntament de Sant
Feliu de Codines 938662768 Ext. 203.
LES 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 amb
el cost a càrrec de la persona premiada.

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.

SANT FELIU DE CODINES
Municipi situat al Vallès Oriental que gaudeix d’un clima molt favorable
i d’unes grans vistes a Sant Sadurní, ja que està situat als darrers
contraforts dels Cingles de Bertí vers les terres més planes de la
conca del Tenes i la riera de Caldes.
És un poble viu; durant l’any se celebren diverses fires i festes com la
Fira de la Carbassa, Fira del Rellotge, Fira de la Ratafia, Fira de
Nadal, la Festa Major (Celebrada el tercer cap de setmana de
setembre), la festa de Sant Antoni i l’Escudella de Carnestoltes, entre
d’altres.

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris

Informació local:
www.santfeliudecodines.cat
SantFeliuApp
Twitter: @AjSFCodines
Instagram: @ajsfcodines
You Tube: Canal Codinenc
Facebook: Ajuntament de Sant Feliu de Codines

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·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 DESCOBREIX CATALUNYA.

