
El període per omplir la butlleta esmentada s’iniciarà a les 9 hores del dissabte 13 de 
desembre i finalitzarà a les 22 hores del diumenge 14 de desembre. La butlleta haurà de 
dipositar-se a la urna habilitada a l’efecte que s’instal· larà al darrer dels locals que es 
visitaran durant el passacarrers del Catllar Tast (dissabte a les 18 hores).  
 
4) El sorteig públic es realitzarà el dilluns següent a la celebració del Catllar tast al local 
situat als baixos de l’ajuntament.  
 
Per salvaguardar la legalitat del procés i que no es puguin introduir noves butlletes a partir 
de l’hora establerta com a límit per fer-ho, la urna quedarà precintada i dipositada a les 
dependències de la Casa de la Vila, i es procedirà a la seva obertura en el moment del 
sorteig. 
 
5) L’ajuntament es reserva el dret a la modificació de les condicions del premi o del gaudi 
del mateix per causes sobrevingudes que facin impossible el seu compliment, sense que 
aquest fet comporti dret a indemnització pel beneficiari. 
 
6) La participació en el sorteig comporta l’acceptació de totes les normes del mateix. 
 
El Catllar, desembre de 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Imatge de la panera que es sorteja (no contractual) 
 

 
 
 
 
 

AJUNTAMENT                 DEL CATLLAR 
 
 

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ 
 
Nom: ............................................................................ 
 

Cognoms: .................................................................... 
...................................................................................... 
 
DNI: ........................................................................... 
 

Data de naixement: ..................................................... 
 
Adreça: ........................................................................ 

........................................................................................

.................................................................................... 
 
 

Telèfon fix: .................................................................. 
 

Telèfon mòbil: ............................................................. 
 

Correu electrònic: ...................................................... 
 
Recorda que només serà vàlida aquella butlleta que porti el 
segell acreditatiu d’haver consumit a cadascun dels locals 
relacionats i amb les dades personals degudament 
emplenades 
 
L’AJUNTAMENT RECOMANA EL CONSUM 
RESPONSABLE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES. 
 
Us informem que les dades personals facilitades s’inclouran en un fitxer propietat de 
l’ajuntament, i que seran tractades de conformitat amb la normativa reguladora de 
protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de dades de caràcter personal), podent exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i 
cancel· lació posant-se en contacte amb nosaltres. 
 



 
 EL CATLLAR TAST 

2014 
 

 
NORMES DE FUNCIONAMENT 

 
El Catllar tast és un dels actes que des de fa uns anys forma part del programa de la 
festa major d’hivern del municipi i consisteix en fer un recorregut pels bars i locals del 
casc urbà de la vila que s’han adherit a la iniciativa fomentant les relacions socials dels 
veïns i omplint de gent els nostres carrers. 
 
El preu de la tapa, més beguda és de 2€. 
 
Aquest any, mantenim l’incentiu de sortejar una panera de Ca La Rita. 
 
Les normes per poder guanyar aquest cobejat premi es reprodueixen tot seguit. 
 
Finalment l’ajuntament recomana un consum responsable de begudes alcohòliques i us 
informa que les consumicions computables per accedir al premi ofert poden ser de 
qualsevol tipus (refresc, aigua, etc). 
 

 
NORMES DE PARTICIPACIÓ: 
 
1) El recorregut del Catllar tast inclou els bars del municipi següents: bar l’Avinguda, 
bar restaurant el Celler de l’Avia, bar de la Cooperativa,  bar Deportivo, bar Ca la Enri, i 
bar restaurant de la Torre d’en Guiu. 
 
2) El premi del sorteig entre els participants del Catllar tast és: una panera de Ca La 
Rita. 
 
3) Podran participar d’aquesta iniciativa totes aquelles persones que facin el recorregut 
pels bars i acreditin haver consumit en cadascun d’aquests establiments. 
 
A la part final d’aquest programa hi ha una graella amb el nom de cadascun dels locals 
relacionats en la que a canvi d’una consumició, el responsable del local posarà un segell 
acreditatiu d’aquest fet. 
 
Només entraran al sorteig aquelles butlletes que comptin amb tots els segells 
acreditatius d’haver consumit en cadascun dels locals adherits i tinguin degudament 
complimentades les dades personals del participant. 
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