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En la cerimònia de lliurament dels premis Ganxet Pintxo, entre totes les butlletes de votació que s’hagin lliurat, es farà 
el sorteig d’un cap de setmana d’enoturisme, d’un àpat per a dues persones en un restaurant de la Ganxet Pintxo i 
d’un àpat en un restaurant amb estrella Michelin. La Cambra de Comerç de Reus es posarà en contacte, telefònica-
ment, amb els guanyadors del sorteig per concretar un dia i una hora per lliurar-los els premis corresponents.
PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem 
que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de la CAMBRA DE COMERÇ DE REUS  amb la finalitat 
de mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, d’ empreses acreditades, de les fires i/o esdeveniments varis que la Cambra 
organitzi o col·labori, cursos i seminaris de formació.Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit 
acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :C/ Boule, 2 43201 REUS. Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves 
dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de 
poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

Un cop hagis emplenat la butlleta de votació amb les dades de contacte, l’has de dipositar
a qualsevol de les urnes que trobaràs als establiments participants.

INSTRUCCIONS
1.- Per votar els premis Ganxet Pintxo has d’emplenar aquesta targeta amb 3 segells de diversos  
 establiments que participin en el concurs i puntuar-hi, d’una banda, la tapa i, de l’altra, si s’hi  
 utilitza el català com a llengua habitual en la retolació i en la comunicació amb el client.
2.- Les puntuacions han d’anar de l’1 al 3, de manera que el 3 és la millor puntuació.
3.- Pots omplir diverses butlletes de votació, sempre que els establiments siguin diferents.

Si participes en la votació popular, entraràs en el sorteig de:
· un cap de setmana d’enoturisme (per a dues persones)

· un àpat en un dels restaurants de Ganxet Pintxo (per a dues persones)

· un àpat en un restaurant amb estrella Michelin (per a dues persones)

Ganxet Pintxo
ELS PREMISVOTA

www.ganxetpintxo.cat
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