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10 PREMIS

La Gimcana de ferromodelisme és organitzada conjuntament per l'Associació de 
Comerciants de Torroella de Montgrí, l'empresa Ludjens S.L. representant oficial de 
Märklin-Trix a Espanya i XB estudi distribuidor per la provincia.
Hi haurà deu premis cadascun dels quals consisteix en trens Märklin o Trix d'escales 
H0, N  i Z  o d'accessoris de trens miniatura per els guanyadors de la Gimcana.
Podran participar en la Gimcana totes aquelles persones que hagin recollit el 
corresponent carnet de participació en qualsevol establiment adherit a l'Associació 
de Comerciants de Torroella de Montgrí.
El jurat podrà afegir algun premi més si les circumstàncies ho aconsellen.
Per poder optar a un premi caldrà haver visitat tots els establiments detallats en el 
carnet de participació, acreditar aquestes visites mitjançant el segell de cadascun 
dels establiments i assenyalar correctament les respostes a les preguntes que es 
formulen en el carnet.
Els establiments podran ser visitats des del dia 2 de desembre fins el 20 del mateix 
mes. El carnet, un cop ple, haurà de ser lliurat en qualsevol dels establiments 
participants abans de les 8 del vespre del dia 20 de desembre.
Optaran als premis tots els participants que hagin omplert correctament i dintre del 
termini de temps assenyalat els carnets lliurats.
Quedaran automàticament desqualificats els carnets que no portin tots els segells 
dels establiments participants o deixin sense omplir algunes de les dades que se 
sol·liciten dels concursants.
Només es podrà presentar un carnet per persona que haurà d'acreditar-ho amb la 
documentació pertinent.
La designació dels guanyadors es farà en un acte públic que tindrà lloc a el dia 22 
de desembre al local del cinema c/ Codina, 26 a partir de les 6 de la tarda.
Els guanyadors es determinaran per sorteig entre tots els que hagin encertat la 
totalitat de les respostes. 
Serà condició indispensables per poder optar a un premi estar present en el moment 
del sorteig que designi els guanyadors els quals hauran de presentar un document 
que acrediti la seva identitat.
Els guanyadors podran escollir, per l'ordre en que hagin estat designats pel sorteig, 
els diferents premis, entre la llista de disponibles.
Tota actuació per part del concursant amb voluntat d'introduir elements maliciosos o 
fraudulents originarà la seva desqualificació automàtica.
La participació a la Gimcana implica l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a 
qualsevol tipus de reclamació.

MODELISME

MODELISME

en vermell dades opcionals

El concursant major d'edat / El pare o tutor legal
del concursant menor d'edat, (tatxar el que no 
procedeixi) manifesta que coneix i accepta les
bases del concurs i renúncia a cap possible
reclamació.

Signatura:

A Torroella de Montgrí,       de                  de 2008

El/la sotasignant autoritza a l'Associació de
Comerciants de Torroella de Montgrí per a
que les dades facilitades puguin ser cedides
a tercers a efectes de possibilitar la tramesa
d'informació comercial relacionada amb la
temàtica del present concurs.
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PRATS INFORMÀTICA

UN COP OBTINGUT EL TEU CARNET DE CONCURSANT...

1- Estableix el teu propi recorregut d'aparadors.

2- Davant l'aparador, llegeix atentament la pregunta en la fitxa.

3- Observa atentament i marca amb "X" la resposta que creguis correcte.

4- Entra a l'establiment i demana l'estampació del segell en la fitxa corresponent.

5- Un cop completades les 20 fitxes, comprova que no hi manqui cap dada

     i lliura el teu carnet en el darrer establiment visitat.

Sabateria

FARMÀCIA
M. FERRIOL
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