
Bases sorteig ‘Protagonistes per un dia’ 

63a Fira Multisectorial de Cambrils 
 

La Fira Multisectorial de Cambrils impulsa la primera edició del sorteig ‘Protagonistes 

per un dia’ en l’espai de les Firetes. 

 

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils, en col·laboració 

amb les entitats de comerç municipals: Unió de Botiguers de Cambrils, Vilacentre i 

Xarxa del Port, sortejarà vals d’accés lliure a les firetes de la Fira de Cambrils, durant 

tot un dia, entre els participants al sorteig. Cada val serà vàlid per cadascun dels dies 

de la Fira. 

 

Funcionament 

Per participar al sorteig s’haurà de fer una compra mínima de 10 euros als comerços 

locals de Cambrils adherits a la campanya. Una vegada realitzada la compra, el comerç 

els proporcionarà una butlleta que caldrà omplir amb les dades del participant i de 

l’infant o jove protagonista del sorteig.  

Caldrà grapar el tiquet a la butlleta, que es dipositarà en qualsevol de les urnes que es 

distribuiran pel municipi. Les urnes es trobaran a: 

 

- Mercat de la Vila: Carrer Pere IIII. Horari: de dilluns a dijous de 8.30h a 14h. 

Divendres de 8.30h a 14h i de 17h a 20.30h. Dissabte de 8.30h a 14.30h. 

- Torre del Llimó: Carrer Creus, 37. Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 

16.30h a 19.30h. 

- Patronat de Turisme: Passeig de les Palmeres, 1. Horari: dilluns i dimarts de 

9.30h a 13.30h. De dimecres a diumenge de 9.30h a 13.30h i de 16h a 19h 

- Centre Cívic les Basses: Carrer de Sant Pere, 32. Horari: de dilluns a divendres 

de 8h a 20h. 

- Ràdio Cambrils: Passatge Jaume I, 35. De dilluns a divendres de 9h a 17h 

 

Dates 

La campanya tindrà lloc entre els dies 22 d’abril i 31 de maig, i les persones 

guanyadores es donaran a conèixer en un sorteig el dijous, 2 de juny, a les 18h al 

Recinte Firal. 

 

Edat 

Podran optar al sorteig els infants i joves de 3 a 16 anys. 

 

Premis 

Se sortejaran 4 vals personals i intransferibles ‘Passi VIP per un dia!’. Cada val servirà 

perquè, durant tot un dia, la persona guanyadora pugui pujar tantes vegades com 



vulgui i en totes les atraccions que desitgi de l’espai de Firetes. També se sortejaran 50 

entrades dobles de 2x1 i 5 entrades dobles per l’Aquatonic de Montbrió del Camp. 

Normativa protecció de dades 

En compliment de la normativa de protecció de dades l'Ajuntament de Cambrils com a 
responsable del tractament informa que les dades facilitades a la butlleta seran utilitzades 
per la realització del sorteig i gestió dels guanyadors. El tractament d'aquestes dades està 
legitimat per l'exercici de les funcions públiques conferides al responsable i per la seva 
voluntat de participació. Les dades només seran conservades mentre duri la finalitat per la 
qual són recollides. Aquestes dades seran cedides a tercers quan es difonguin els 
guanyadors a les xarxes vinculades a l'ajuntament i al sorteig.  

 
Aquestes dades poden incloure nom i cognoms i imatges pel que les persones que 
participen en aquest sorteig garanteixen que tenen els drets necessaris per facilitar les 
dades de menors i autoritzar la captació de les imatges en cas de resultar guanyadors. 
Així mateix amb la participació al sorteig es cedeix el dret de captar i difondre les imatges 
segons l'exposat en aquesta clàusula.  
 

Si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del 

tractament dirigint-se a dpd@cambrils.org. Si considera que els seus drets de protecció 
de dades han estat vulnerats pot dirigir-se a l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades www.apdcat.cat. Més informació a https://www.cambrils.cat/ca/avis-
legal#PoliticaPrivacitat 
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