TORELLÓ,
fins l’1 de desembre de 2021
VISITA GUIADA AL MUSEU DE LA TORNERIA I
DINAR PER A DUES PERSONES
QUÈ INCLOU EL PREMI?

Valorat en 60 €

Els guanyadors gaudiran d’una visita guiada al
Museu de la torneria ubicat a l’antiga fàbrica de
Can Vidal, al bell mig del municipi.
El museu explica el procés productiu de les grans
fàbriques especialitzades en la fabricació de
complements per a la indústria tèxtil. Dóna a
conèixer la transformació del tronc de l’arbre fins a
l’obtenció d’una bitlla de teler, d’un rodet d’ordidor
o un canó de metxera i sense oblidar els
productes ben diversos que han sorgit del torn, de
l’entorn natural ric i divers i de la incidència
humana que ha tingut en els darrers segles.
I també un dinar per a dues persones en un dels
restaurants del nostre municipi

QUAN PUC UTILITZAR EL VAL?
El premi es gaudirà de manera personal i cada un
dels guanyadors decidirà i gestionarà quin dia li va
millor venir a visitar el nostre municipi.
Vàlid fins l’1 de desembre de 2021
COM GESTIONO EL PREMI?
El guanyador del premi haurà de confirmar les
seves dades trucant-nos al 93 859 22 26 o per
correu electrònic a comerc@gesbisaura.cat.
L’Ajuntament de Torelló els farà arribar, al seu
domicili, els vals regal de les entrades i les dades
per fer la reserva al restaurant. Cada guanyador
decidirà el dia que li va millor, dins del dates de
vigència.
LES CONDICIONS
El premi és per a dues persones .
Cada guanyador reservarà, de forma individual,
dia i hora per aprofitar el premi.
Hi ha la possibilitat d’afegir més acompanyants al
premi, en aquest cas, el cost anirà 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.

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..

Vista panoràmica del municipi, imatge exterior del Museu de la Toreneria i detall del treball amb el torn

xarxabarris.cat
habitatge.gencat.cat
@xarxabarris
Foto/s amb peu de pàgina

Informació local:
www.torello.cat
@Ajtorello
@ComercTorello

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 Ajuntam ents 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 docum entació i
mitjans relacionats exclusivament en la campanya comercial COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA.

