
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURS 

La gimcana del VxL a Alcalde Costa 
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El CPNL, mitjançant el Centre de Normalització Lingüística de Lleida (CNL), convoca el 

concurs La gimcana del VxL a Alcalde Costa, que s’ha de regir per unes bases que 

garanteixen la publicitat, l’objectivitat i la concurrència. 

 

Els concurs, vinculat al programa del Voluntariat per la llengua, compta amb la 

col·laboració de vuit dels nou establiments col·laboradors amb el VxL al carrer Alcalde 

Costa, que són: Copisteria General d'Estudis, The Barrio Tattoo, So Güell, Xut Gol, Estudi 

Fotogràfic Carlos, Farmàcia Garra, Tabacs Expeneduria 11 i Grans Records. 

 

 

BASES DELS CONCURS La gimcana del VxL a Alcalde Costa 

 

 

1- Objecte 

 

Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs La gimcana del VxL a Alcalde Costa. 

 

2.- Destinataris, requisits i condicions 

 

Poden participar en el concurs les persones físiques majors de 16 anys que no tinguin 

cap vinculació professional amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.  

 

La participació en els concurs comporta l’acceptació de les bases del concurs. 

 

3.- Convocatòria 

 

La convocatòria del concurs es farà mitjançant la publicació al web del CNL de Lleida 

www.cpnl.cat/lleida, a través de les informacions a les xarxes socials i amb cartells 

repartits pels establiments que col·laboren en la gimcana. 

 

Es podrà concursar des de les 10 h fins a les 13 h del dia 26 de novembre. 

 

4.- Butlleta de participació 
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a. Per participar en el concurs s’ha de presentar la butlleta de participació d’acord 

amb el model normalitzat que es pot obtenir a la parada que el CNL de Lleida 

muntarà al mateix carrer Alcalde Costa el dia 26 de novembre, de 10 a 13 h. 

 

Les persones físiques menors d'edat han de presentar la butlleta de participació 

signada pel pare, la mare o tutor legal. 

 

b. La butlleta de participació en paper s’ha de presentar a la parada que el CNL de 

Lleida muntarà al mateix carrer Alcalde Costa el dia 26 de novembre, de 10 a 13 

h. 

 

c. Cada concursant només pot participar-hi amb una butlleta. 

 

5.- El concurs 

 

Es penjaran 8 cartells diferents i numerats als aparadors dels vuit establiments 

participants a la gimcana del VxL del carrer Alcalde Costa. Cada cartell contindrà una 

pregunta sobre el programa Voluntariat per la llengua i tres possibles respostes, de 

les quals només una serà la correcta.  

 

A la butlleta de participació hi ha el número de cada cartell i el nom i l’adreça dels 

comerços que l’exposen. Els participants en el concurs hi han d’indicar la resposta 

correcta. 

 

6.-  Tria dels guanyadors  

 

1. El CNL de Lleida  recollirà les butlletes en una urna, les revisarà una a una i les 

separarà per nombre d’encerts. 

 

2. El guanyador del premi és triarà per sorteig entre les butlletes que hagin encertat 

més respostes. 

 

Per si no es pogués contactar amb el guanyador, o aquest renunciés al premi, 

també s’extraurà una butlleta suplent per al premi. 

 

L’elecció del premiat serà sempre enregistrada en vídeo. 
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3.  El nom del guanyador del concurs es farà públic a través de la seva publicació a 

través de les xarxes socials del CNL i web del CPNL www.cpnl.cat/lleida.  

 

4. El dia i lloc de lliurament del premi, si no s’ha pogut indicar amb anterioritat a les 

butlletes de participació, es farà públic través de les xarxes socials del CNL i web 

del CPNL www.cpnl.cat/lleida. 

 

7.- Els premis 

 

1. S’atorgarà un premi,  consistent en una cistella amb obsequis dels establiments 

participants 

2. Si la persona premiada, o la suplent, renuncia al premi que se li ha atorgat, aquest 

quedarà vacant i no es compensarà econòmicament ni de cap altra manera.  

 
8.- Protecció de dades.  

Les dades recollides en les butlletes de participació als concurs La Gimcana del VxL 

a Alcalde Costa estan sota la protecció de dades del tractament en concursos, 

promocions, actes, activitats i esdeveniments culturals, el responsable del 

tractament: de les quals és el CPNL. La finalitat del seu tractament és la gestió, 

control i seguiment de les inscripcions de les persones participants al concurs Si 

l’encertes, l’endevines organitzat pel CPNL i de les imatges i gravacions dutes a 

terme durant aquesta activitat. La legitimació procedeix de la base legal que permet 

tractar les dades personals és el consentiment dels inscrits al concurs Si l’encertes, 

l’endevines (article 6.1.a del RGPD), segons el qual es considera que els inscrits 

atorguen amb la comunicació de les seves dades i/o amb la formalització de la seva 

inscripció. Poden retirar-lo en qualsevol moment. Els destinataris: és possible la 

divulgació pública dels guardonats i de les imatges, mitjançant internet, les xarxes 

socials o les publicacions del CPNL (butlletins, memòries...) i dels altres 

organitzadors. Drets de les persones interessades: poden exercir els drets d’accés a 

les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o 

oposar-s’hi, adreçant-se per escrit al CPNL, c. de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), 

tel. 932723100, a/e cpnl@cpnl.cat. Informació addicional: per ampliar aquesta 

informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir a la pàgina 

web del Consorci (https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-

actes.html). 
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