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2 - 19 MAIG
Ho organitza: Amb el suport de:

CONCURS3r el Parany
a l’aparador

PUNTS D'INTERÉS
La Pelu de Mari Carmen
Carrer dels Afores 58
1

Íntim Afores
Carrer dels Afores, 60 local
2

Vallès Dental
Carrer Afores, 62
3

L'illa dels somnis estudi 
fotogràfic Carrer Berguedà, 6
4

L'illa dels somnis costura 
creativa Carrer Berguedà, 6.
5

Ferreteria Vilalta
Carrer Calvari 32-34.
6

Modes Conxita
Carrer Calvari, 64
7

Bolsos Blasco
Galeries Mercacentre, local 15

TP Solucions Gràfiques
Carrer Maragall, 18 Local 1 (entrada per 
c/ Balmes)

Estudi DeCuina
Carrer Montcada, 7-9
10

Tinsal Electrodomèstics
Carrer Montcada, 61
11

Estanc Solà
Carrer Nou, 6
12

Forn Pastisseria Salud 
Nou, 33
13

De tots colors
Carrer del Padró, 19
14

Moda Íntima Rosina
Carrer Padró, 37
15

Mini Mondo
Padró, 42
16

Las cositas de Sílvia
Mercat Municipal Ripollet (125,126 i 127)
17

Òptica Ortopèdia Sant Jordi 
Carrer Pau Casals, 36
18

Xurreria Amàlia Plaça del Molí 
ds.dg. i festius 08-13 / 18-21 h.
19

Peluqueria Facelook
Carrer Puigmal, 36
20

Forn Ordeig
Rambla Sant Esteve, 4
21

Joieria Riera
Rambla Sant Esteve, 10
22

Sabateria Avanti
Rambla Sant Esteve, 13
23

Punt fresc
Rambla Sant Esteve 16 bis
24

Disfrutadetuconsola.com
Rambla Sant Esteve, 20
25

Sneakers Hope
Rambla Sant Esteve 35
26

Bolsos Cisa
Rambla Sant Jordi, 5
27

Electro Rambla
Rambla Sant Jordi, 21
28

Perfumeria Heri
Rambla Sant Jordi, 21
29

Òptic fàbrica
Rambla Sant Jordi, 33
30

Modes Maria Ruiz
Rambla Sant Jordi, 45
31

Mini Mondo
Rambla Sant Jordi, 74
32

Joyería Carmelo
Rambla Sant Jordi, 76
33

My Style
Rambla Sant Jordi 94
34

Papereria Quatre
Rambla Sant Jordi, 122
37

Farmàcia Rizal
Carrer Rizal, 1
38

Òptica Alós
Carrer Rizal, 1
39

Bitland Computers
Carrer Rocabruna, 18, local A
40

Món Dolç
Rambla Sant Jordi 102
35

Perfumeria Mary
Rambla Sant Jordi, 119
36

Vols
jugar?

Troba els paranys
als aparadors i guanya

fantàstics regals!

Vols
guanyar
regals?

Tens entre
3 i 12
anys?

Modas Santana
Carrer Sant Josep, 32
41



L’objectiu del concurs és localitzar el màxim nombre possible de paranys que hi haurà entre els dies 2 i 19 de maig de 
2018 als aparadors dels establiments participants.

Cada establiment té un únic parany a l’aparador a excepció de l’establiment L’iIlla dels somnis que disposarà de dos, un 
de l’estudi de fotografia i un altre del taller de costura. El parany serà sempre el mateix i romandrà al mateix lloc durant 
tots els dies que dura el concurs.

S’especifica l’horari de la Xurreria Amàlia, també participant al concurs, sent exclusivament dissabtes, diumenges i festius 
de 8-13h i de 18-21h.

Els bars, els restaurants, els estancs, les administracions de loteria i aquells establiments on no es permet o no 
s’aconsella l’entrada de menors, s’exposarà el parany a l’aparador per mitjà d’un cartell en el qual s’oferirà un servei o 
una oferta que no tindrà res a veure amb l’activitat de l’establiment.

Les butlletes oficials es poden obtenir en qualsevol dels establiments adherits a la campanya i al centre Cultural de 
Ripollet, Rambla Sant Jordi 2-4 de Ripollet.

Pot participar-hi tothom que tingui entre 3 i 12 anys.

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

Els paranys s’han de descriure correctament a les línies corresponents de cada establiment de la butlleta.

Cada participant només pot emplenar una butlleta. En cas de lliurar-ne dues o més, se’n triarà una a l’atzar i les altres es 
destruiran.

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

El sorteig dels premis es farà el dia 3 de juny en un acte públic a la plaça de Pere Quart (rambla de Sant Esteve) i en 
sortiran 12 butlletes premiades. Els guanyadors rebran aquest mateix dia els xecs regal per a bescanviar-los directament 
als establiments que els ofereixen els regals i tindran fins el dia 23 de juny per a poder recollir els premis. Els premis són 
els següents:

 
1a butlleta: tovallola, motxilla.
2a butlleta: gorra, lot antiparàsits, motxilla.
3a butlleta: gorra, raspall de dents elèctric.
4a butlleta: necesser de viatge, rellotge, sessió individual de 5 fotos.
5a butlleta: gorra, rellotge.
6a butlleta: tassa o samarreta personalitzada, altaveus per a PC.
7a butlleta: gorra, rellotge, escenari 3D per a muntar i pintar.
8a butlleta: set infantil de perfumeria, samarreta.
9a butlleta: auriculars, pastís de llaminadures.
10a butlleta: ulleres de sol, peluix, sabatilles infantils.
11a butlleta: ulleres de sol, bossa de llaminadures.
12a butlleta: hoverboard.

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.

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

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.  

DADES DELS PARTICIPANTS

Nom de l’infant:

Edat:

Nom del pare/mare/tutor/a legal:

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrónica:

Signatura del
tutor/a del infant:

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, li informem que les dades recollides del seu �ll/a /menor al seu càrrec, seran incorporades a un �txer 
sota la responsabilitat de la UNIÓ DE COMERCIANTS DE RIPOLLET amb la �nalitat de gestionar la participació 
del seu �ll/a en el concurs organitzat per la nostra entitat.

Pot exercir els seus drets, i els del seu �ll/a, d'accès, recti�cació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la 
nostra adreça: PAU CASALS, 35 ENTLO 1ª 08291 RIPOLLET, BARCELONA. Mentre no ens comuniqui el contrari, 
entendrem que les seves dades i les del seu �ll/a no han estat modi�cades i que es compromet a noti�car-nos 
qualsevol variació i tractar-les segons les �nalitats esmentades anteriorment.

Així mateix, i d’acord amb l’establert en la Llei LSSI CE 34/2002,  sol·licitem també el seu consentiment exprés 
per enviar-li comunicats d’esdeveniments o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu 
electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Si no vol rebre aquests 
comunicats, marqui la següent casella:
        
         He llegit i NO accepto rebre publicitat o informació promocional de la UCR.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de 
comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic ucr@ucripollet.cat

A partir de la signatura del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de 
caràcter personal i els de el seu �ll/a, per a la �nalitat especi�cada, per part de UNIO DE COMERCIANTS DE 
RIPOLLET.

Signatura tutor/a legal de l’infant

www.ucripollet.cat/3parany
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