
  Establiment            Celler                      Llibre

 

Descobreix els maridatges per a l'edició d'aquest
any de Biblioteques amb DO!

Lletres i vins als aparadors de Tremp



 
El públic que participi al sorteig podrà guanyar un talonari de
descomptes valorat en 100€.
El sorteig es farà el dia 13 de març i es farà públic a través dels
diferents canals de la Biblioteca i el projecte #FemPallars

Si vols fer de jurat, vota a través del
formulari virtual.
 Enllaç directe captant aquest QR!

Lletres i vins als aparadors de Tremp

COM HI PARTICIPO?

Si vols entrar al sorteig: presenta un mínim de 3 tiquets de compra
d'import mínim de 5€ cada un i diposita'ls juntament amb aquesta
butlleta omplerta, a la bústia de la Biblioteca Pública Maria Barbal.

Pots gaudir d'aquesta proposta senzillament visitant els aparadors, com
si es tractés d'una exposició. Però també t'oferim d'anar una mica
més enllà, d'una banda fent de jurat al concurs d'aparadors i/o
participant al sorteig del públic. 

Mira, mira:

QUINS PREMIS HI HAURÀ?

BUTLLETA?

L'establiment comercial que hagi aconseguit més votacions
obtindrà un premi consistent en una falca publicitària a Ràdio
Tremp i un baner a Pallars Digital , d'acord amb el que contemplen
les bases del concurs.

NOM:

COGNOMS:

ADREÇA ELECTRONICA:

TELÈFON DE CONTACTE:

D'acord el que estableix l'Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les teves dades seran incorporades a
un tractament responsabilitat de l'Ajuntament de Tremp per gestionar l'activitat de referència. Les teves dades no seran cedides a
tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol•licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries
aplicables. Per a més informació, pots consultar la nostra política de privacitat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp.

T'informem de la possibilitat d'exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió i la resta dels teus drets mitjançant la remissió d'un
escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics a través del portal https://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/seu-
electrònica o bé presencialment o per correu postal a l'adreça següent: Plaça de la Creu, 1. 25620. Tremp.

https://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/seu-electr%C3%B2nica

