
PATROCINA:

LLIBRERIA / PAPERERIA

REGALS PERSONALITZATS
customoon.com

WWW.UCRIPOLLET.CAT
AMB EL SUPORT DE: + INFORMACIÓ:

https://ucripollet.cat/paraules-juganeres/

Visita els aparadors dels negocis UCR
participants i troba en cada un d'ells
una paraula amagada que descriu

un dels molts valors del comerç local.

Els valors del comerç local
et regalen molts premis!

Emplena la teva butlleta
i diposita-la als

negocis participants.

PARAULES
JUGANERES
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BASES CONCURS 
PARAULES JUGANERES

1. L’objectiu del concurs és localitzar el màxim 
nombre possible de paraules que hi haurà 
amagades entre els dies 23  d’abril i 19 de maig de 
2021 als aparadors dels establiments participants.

2. Cada establiment té una única paraula a 
l’aparador. La paraula serà sempre la mateixa i 
romandrà al mateix lloc durant tots els dies que 
dura el concurs. 

3. Les butlletes oficials es poden obtenir en 
qualsevol dels establiments adherits a la campanya 
o descarregar-la i imprimir-la des del web www.
ucripollet.cat

4. Pot participar-hi tothom que tingui ganes de 
gaudir del joc sense distinció d’edat.

5. Entraran a sorteig les butlletes que hagin encertat 
el 75%, o més, de les paraules amagades dels 
establiments participants (tenint en compte els 
punts 8, 9 i 10 d’aquestes bases). 

6. Les paraules s’han d’escriure correctament a 
les línies corresponents de cada establiment de la 
butlleta.

7. Cada participant podrà emplenar tantes butlletes 
com vulgui, però en el moment del sorteig, només 
es podrà assignar un únic premi a cadascuna de les 
persones guanyadores.

8. Les butlletes es poden lliurar fins a les 20.00 
hores del dia 19 de maig  a les urnes de qualsevol 
dels establiments adherits al concurs.

9. El sorteig dels premis es farà el dia 21 de maig 
a les instal·lacions de la UCR  a les 14h i en sortiran 
5 butlletes premiades.

10. Durant els següents dies 24/25 de maig es 
contactarà amb les persones guanyadores per 
concretar el lliurament  dels xecs regal per a 
bescanviar-los directament als establiments que els 
ofereixen els regals i tindran fins el dia 30 de juny 
per a poder recollir els premis. 

11. La persona guanyadora del premi patrocinat per 
la UCR, la titular de l’última butlleta que s’extraurà, 
serà la guanyadora del regal de 300€ a bescanviar 
als negocis participants a la campanya.

12. Els xecs regal tindran validesa fins el 30 de 
juny de 2021 inclòs.

13. Els premis guanyats des de la primera butlleta 
extreta fins a la quarta seran sorpresa i consistiran 

en lots de regals patrocinats per alguns del 
establiments participants. 

Entre aquests regals hi haurà:

• 1 smartwatch (Joieria Riera)
• 1 smartwatch (Joyería Carmelo)
• 1 auriculars Bluetooth (Electro Rambla)
• 1 lot de regals personalitzats (Customoon)
• 1 lot de llaminadures (Il·lusió Dolça)
• 1 llibre de la col·lecció Kids&Us (Kids&Us) 
• 1 sessió fotogràfica de 3 fotos  

(Sandra Martínez Fotografia)
• 1 lot d’encens (De Tots Colors)
• 1 massatge amb espelma (Moment for You)
• 1 llibre (La petite Librairie)
• 10 gamusses anti-baff (Òptica Alós)
• 1 coca de forner i 1 barrot de pagès 

(Apassiona’t)
• 1 matrícula gratis i 1 novel·la en anglès  

(English Torras)
• 1 xec regal per import de 50€  

(Estética y Bienestar desde el Alma)
• 1 sorpresa dolça (Chuches LaLola)
• 1 val de descompte del 20% (Perfumeria Mary)
• 1 gran caixa de retoladors  

(Papereria Llibreria Quatre).
• 1 Lot de 3 petits jocs puzzles (ZWorks)
• 1 Bolso o un Foulard (Bolsos Cisa)
• 1 Bossa gegant de xuxes i snacks salats  

(Món Dolç)
• Complement de bijuteria femenina  

(Modes Maria Ruiz)
14. La Unió de Comerciants de Ripollet podrà 
utilitzar el concurs i els resultats que se n’obtinguin 
en qualsevol forma de promoció de l’entitat i en 
qualsevol mitjà de difusió de que disposa l’entitat. 

Els tutors dels infants guanyadors autoritzen als 
establiments patrocinadors dels premis així com a 
la UCR a fer ús d’imatges que es derivin de l’entrega 
de premis i tot el relacionat amb el concurs.

15. Participar en el concurs implica la plena 
acceptació d’aquestes bases.

16. Qualsevol incompliment de les bases, anul·la 
la butlleta. En cas de dubte sobre la interpretació 
de les bases o bé per resoldre casos que no s’hi 
preveuen, prevaldrà el criteri que adopti la Unió de 
Comerciants de Ripollet.



ESTABLIMENT ADREÇA PARAULA JUGANERA

LLAR D’INFANTS 
XIQUILANDIA

C. Afores, 15-17

IL·LUSIÓ DOLÇA C. Afores, 46

MODES CONXITA C. Calvari, 64

KIDS&US C. Federico Garcia Lorca, 3

SANDRA MARTINEZ 
FOTOGRAFÍA 

C. Jacint Verdaguer, 1-3 
local 1

CUSTOMOON C. Monturiol, 21, baixos

DE TOTS COLORS C. Padró, 19

AUTOESCOLA 
TATCHEPOL

C. Padró, 52 

CENTRO DE ESTÉTICA 
MOMENT FOR YOU

C. Pau Casals, 30 B

LA PETITE LIBRAIRIE C. Puigmal ,38

ZWORKS C. Puigmal, 58, local-5

ÒPTICA ALÓS C. Rizal, 1

APASSIONA'T C. St. Salvador, 44

ENGLISH TORRAS Galeries Mercacentre, 
local 7

ESTÉTICA Y BIENESTAR  
DESDE EL ALMA

Pl. dels Alcaldes de la 
República

JOIERIA RIERA Rbla. St. Esteve, 10

CHUCHES LALOLA Rbla. St. Esteve, 11

BOLSOS CISA Rbla. St. Jordi, 3

ELECTRO RAMBLA Rbla. St. Jordi, 21

MARIA RUIZ MODES Rbla. St. Jordi, 43-45

MINI MONDO Rbla. St. Jordi, 74

JOIERIA CARMELO Rbla. St. Jordi, 76

MÓN DOLÇ Rbla. St. Jordi, 102

PERFUMERÍA MARY Rbla. St. Jordi, 119

LLIBRERIA PAPERERIA 
QUATRE 

Rbla. St. Jordi, 122

NOM

TEL.

EMAIL
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES CLIENTS

RESPONSABLE: UNIÓ COMERCIANTS RIPOLLET (G60736899)-C/ PAU CASALS 35 ENTSOL 1ª (08291 Ripollet),  
ucr@ucripollet.cat. FINALITAT: Gestionar el sorteig i/o concurs i la notificació en cas de ser guanyador. Ús i publicació 
de la seva imatge (fotogràfica) a la pàgina web i xarxes socials de l’entitat en cas de resultar guanyador, amb caràcter 

gratuït, per promocionar els nostres serveis. LEGITIMACIÓ: Participació en el sorteig. CESSIONS: No se cedeixen 
dades a tercers, excepte cessions legals previstes, si escau. CONSERVACIÓ: Mentre duri el sorteig i, finalitzat aquest, 

mentre estigui publicada als mitjans indicats i serveixi a la finalitat de promoció. DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, 
rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas de divergències, 

pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es). La participació en aquesta cam-
panya comporta l’autorització en l’ús i la publicació  de la seva imatge en cas de ser guanyador/a.


