
  
 
 
 

BASES DEL 2n CONCURS “EL PARANY A L’APARADOR” 

DE LA UNIÓ DE COMERCIANTS DE RIPOLLET 

El 2n Concurs “El parany a l’aparador” de la Unió de Comerciants de Ripollet (UCR) es regirà per les següents bases: 

BASES REGULADORES DEL 2N CONCURS DEL PARANY A L’APARADOR 

1. L’objectiu del concurs és localitzar el màxim nombre possible de paranys que hi haurà entre els dies 15  i  30 de setembre 
de 2017 als aparadors dels establiments participants. 
 

2. 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. 
 

3. 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.  
 

4. Les butlletes oficials es poden obtenir en qualsevol dels establiments adherits a la campanya. 
 

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

 
6. 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).  
 

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

8. 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. 
 

9. Les butlletes es poden lliurar fins a les 20.00 hores del dia 30 de setembre a qualsevol dels establiments adherits al 
concurs. 

 
10. El sorteig dels guanyadors es farà el dia 7 d’octubre 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 28 d’octubre per a poder recollir els premis. 
Els premis són els següents:  
 

a. 1a butlleta, motxilla+pal selfie+portaentrepans. 
b. 2a butlleta, lot dolç de peluix i bossa de llaminadures de 500gr + samarreta+portaentrepans. 
c. 3a butlleta, servei de tall i pentinat de cabell+ lot antiparàsits capil·lars+funda nòrdica. 
d. 4a butlleta, tovallola de microfibra+samarreta personalitzada+portaentrepans. 
e. 5a butlleta, rellotge+joier+sabates. 
f. 6a butlleta, ulleres de sol+lot dolç de llaminadures+servei de tall i pentinat de cabell i xampú arbre del tè 
g. 7a butlleta, rellotge+joc de pintures+mini sessió de fotos. 
h. 8a butlleta, altaveu recarregables per a mòbil+ lot dolç de peluix i bossa de llaminadures de 500gr. 
i. 9a butlleta, altaveus Bluetooth+ lot+ joc de productes de perfumeria. 
j. 10a butlleta, Joc PC Fifa11+estoig+atrapasomnis. 
k. 11a butlleta, MP5 + lents universals optix per a mòbil+ motxilla de cordes. 
l. 12a butlleta, tauleta+ lot dolç de llaminadures. 

 
11. El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 7 d’octubre de 2017 a les 20 hores, en un acte públic, a la plaça de Pere Quart  

(rambla de Sant Esteve/ mercat).  
 

12. 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. 
 

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

14. 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. 


