
POTSGUANYARPREMIS!

Assisteix a una xerrada

Pregunta a un centre educatiu

Informa't en alguna empresa

1.   ESCRIU LES TEVES DADES 
2.   DEIXA EL TEU FULL A LA BÚSTIA
3.   SEGUEIX-NOS A        fundaciodelsoficis

SORTEIG ACONSEGUEIX
TOTES LES MARQUES
PARTICIPANT A LES

SEGÜENTS
ACTIVITATS ↓

NOM I COGNOM:

ACCEPTO LES CONDICIONS  →

CENTRE EDUCATIU:

CORREU ELECTRÒNIC: TELÈFON:

 per conèixer els resultats del sorteig

ACTIVITAT EXCLUSIVA PER AQUELLS
ALUMNES INSCRITS AL SALÓ PRÈVIAMENT

DES DELS CENTRES EDUCATIUS

VULL INSCRIURE'M A LA NEWSLETTER DE LA FUNDACIÓ



PREMIS*

ANIMA'T A PARTICIPAR-HI !

Assisteix a una xerrada. Els alumnes s’hauran inscrit a la xerrada
prèviament a la web del saló: www.salodelsoficis.cat
Pregunta a un centre educatiu
Informa’t en alguna empresa

La Fundació dels Oficis presenta les següents bases del sorteig entre els
alumnes de 4t d’ESO que assisteixin al Saló dels Oficis 2022.
 
1. ÀMBIT I DURADA
Per poder participar en el sorteig serà necessari ser alumne de 4t d’ESO
d’un centre educatiu de l’Alt Empordà i assistir al Saló dels Oficis el dia
24 o 25 de març de 2022 al Castell de Sant Ferran de Figueres.
 
2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Les condicions de participació són les següents:
a) La participació implica l’acceptació de les presents bases.
b) Només podran participar aquells alumnes que hagin participat a
l’activitat proposada. A l’arribada se’ls entregarà un fulletó i hauran
d’aconseguir els tres segells participant a les següents activitats:

c) Hauran d’omplir el fulletó amb les dades requerides i deixar-lo a la
bústia que trobaran a l’estand d’organització a l’entrada del Saló.

3. MECÀNICA DEL SORTEIG
L’elecció dels guanyadors es farà de manera aleatòria d’entre totes les
participacions rebudes. L’ordre de sorteig serà el mateix que l’ordre de
premis establert al punt 4 de les bases.
La comunicació dels guanyadors es farà a través de les xarxes socials el
dilluns 28 de març i posteriorment es contactarà amb els guanyadors
mitjançant les dades facilitades al fulletó.
Els guanyadors seran publicats al compte d’Instagram de la Fundació dels
Oficis: @fundaciodelsoficis, així com al correu electrònic facilitat al flyer.
En cas de no obtenir resposta en un termini de 7 dies des de la
comunicació del guanyador del sorteig aquest quedarà desert.

4. PREMIS DEL SORTEIG*
El premi no es pot canviar pel seu equivalent en metàl·lic. Amb anterioritat
al lliurament del premi, el guanyador haurà d’acreditar la seva identitat a
través de la següent documentació oficial: DNI o passaport o NIE vigents.

5. ANUL·LACIÓ O SUSPENSIÓ DEL SORTEIG
La Fundació dels Oficis es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el sorteig,
així com modificar alguna condició en cas que per raons alienes a la seva
voluntat no sigui possible complir amb el normal desenvolupament segons
el que disposen les presents basess, sense que per aquesta raó els
participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació.
 

Iphone 13 Mini 128 GB Blau
Iphone SE 64 GB Negre

 
2 Invitacions Aquabrava
2 Invitacions Aquabrava

 
1 Tanda adult 10 minuts Karting Empuriabrava
1 Tanda adult 10 minuts Karting Empuriabrava
1 Tanda adult 10 minuts Karting Empuriabrava
1 Tanda adult 10 minuts Karting Empuriabrava
1 Tanda adult 10 minuts Karting Empuriabrava
1 Tanda adult 10 minuts Karting Empuriabrava

 
1 Sessió d’esmalt d’ungles semi permanent al 

Centre d’Estètica Míriam & Noelia
 

1 Assessorament amb canvi de look a Christian i Abhi Perruquers
 

1 Entrada doble UE Figueres – Granollers – 10 d’abril
1 Entrada doble UE Figueres – Granollers – 10 d’abril

 
1 Entrada doble partit FC Peralada – Partit local a escollir
1 Entrada doble partit FC Peralada – Partit local a escollir
1 Entrada doble partit FC Peralada – Partit local a escollir
1 Entrada doble partit FC Peralada – Partit local a escollir
1 Entrada doble partit FC Peralada – Partit local a escollir

 
1 Entrada doble UNIGIRONA – Baxi Ferrol – 13 d’abril
1 Entrada doble UNIGIRONA – Baxi Ferrol – 13 d’abril

 
1 Descompte del 10% Big Ban (X20)

 
1 Val regal de 20€ a la Llibreria Edison

 
Pack WIND2 a Windoor Empuriabrava (2’ de vol / 1 persona)

 
•1 Cheese cake a Sidreria Txot’s

 
1 Hora de pista a Padbol Vilafant

 

DATA DEL SORTEIG

BASES DEL SORTEIG

DILLUNS 28 DE MARÇ

PROTECCIÓ DE DADES
 
FUNDACIÓ PRIVADA PER LA PROMOCIÓ DELS OFICIS és el Responsable del tractament
de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de
conformitat amb el estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament s’efectuarà
exclusivament per a l’execució del contracte i les dades es conservaran durant no més
temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi
prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No es preveu comunicar les dades a
tercers (tret que sigui obligació legal), i si fos necessari per a l’execució del contracte,
s’informarà prèviament l’Interessat. S’informa a l’interessat que podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i els de limitació o
oposició al tractament dirigint-se a FUNDACIÓ PRIVADA PER LA PROMOCIÓ DELS
OFICIS. Pg. de Vilatenim, 19 - 17600 Figueres (Girona). E-mail:
directora@fundaciodelsoficis.com, i si considera que el tractament de dades personals
no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant
l’Autoritat de control (www.aepd.es).ent (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament s’efectuarà
exclusivament per a l’execució del contracte i les dades es conservaran durant no més
temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi
prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No es preveu comunicar les dades a
tercers (tret que sigui obligació legal), i si fos necessari per a l’execució del contracte,
s’informarà prèviament l’Interessat. S’informa a l’interessat que podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i els de limitació o
oposició al tractament dirigint-se a FUNDACIÓ PRIVADA PER LA PROMOCIÓ DELS
OFICIS. Pg. de Vilatenim, 19 - 17600 Figueres (Girona). E-mail:
directora@fundaciodelsoficis.com, i si considera que el tractament de dades personals
no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant
l’Autoritat de control (www.aepd.es).

http://www.salodelsoficis.cat/

