BASES DEL SORTEIG DE SIS PATINETS ENTRE ELS PARTICIPANTS DE
L’ACTIVITAT ANEM A L’ESCOLA DE MANERA SOSTENIBLE DINS LA
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
La Paeria de Cervera participa en la Setmana Europea de la Mobilitat que tindrà lloc del
16 al 22 de setembre de 2022.
Durant aquesta setmana a Cervera es realitzen activitats per promoure la mobilitat
sostenible amb la col·laboració de diverses entitats i associacions cerverines.
Una de les activitats que s’organitzen és “Anem a l’escola de manera sostenible. Arriba
a l’escola caminant amb bicicleta o patinet i participa en el sorteig de 6 patinets”.
Del dilluns 19 al 22 de setembre tots els nens i nenes que vagin a l’escola de manera
sostenible podran participar en el sorteig de 6 patinets.
Per a participar caldrà dur una butlleta de participació en el sorteig (abans del dia 19
de setembre es lliurarà un exemplar a cada alumne de l’Escola Jaume Balmes, l’Escola
Mossèn Josep Arques i l’Escola Les Savines) i presentar-la a uns dels agents de
mobilitat que es trobaran a l’entrada de cada centre educatiu (9 hores matí). Aquests
estamparan un segell en el requadre corresponent a aquell dia.
El dijous 22 de setembre les butlletes, emplenades i segellades els 4 dies indicats, es
podran dipositar en una urna habilitada a cada centre per participar en el sorteig dels 6
patinets.
El sorteig tindrà lloc el dijous 22 de setembre al finalitzar l’espectacle “Propers” de la
companyia Fadunito (17.30 hores, plaça del Sindicat).
S’extraurà dues butlletes de cada urna (una urna per cada escola), els quals seran els
guanyadors dels 6 patinets.

En les presents bases es recullen les condicions del sorteig i la participació en el
mateix:
Primera.- Poden participar en el sorteig dels 6 patinets tots els alumnes d’infantil i
primària dels centres educatius: Escola Jaume Balmes, Escola Mossèn Josep Arques i
Escola Les Savines. S’ha d’omplir la butlleta de participació en el sorteig i complimentar
obligatòriament els apartats de Nom i Cognoms del pare/mare o tutor, DNI /NIE, i
telèfon o correu electrònic de contacte. En cas de no omplir aquestes dades s’entendrà
que l’alumne no hi vol participar i quedarà fora del sorteig.
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Segona.- El premi del sorteig són 6 patinets de la marca Bestial Wolf, Jackie, de
diferents colors. S’annexa fotografia.
Tercera.- El sorteig del premi es farà entre els alumnes que hagin omplert la butlleta
de participació amb totes les dades de contacte obligatòries i l’hagin dipositat dins
l’urna del seu centre educatiu.
Quarta.- El sorteig dels 6 patinets es farà el dijous 22 de setembre al finalitzar
l’espectacle “Propers” de la companyia Fadunito (17.30 hores, plaça del Sindicat).
S’extraurà dues butlletes de cada urna (una urna per cada escola), els quals seran els
guanyadors dels patinets.
Cinquena.- Per fer entrega del premi l’alumne haurà d’anar acompanyat del
pare/mare/tutor, el qual haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant presentació de
document vàlid (DNI, NIE o targeta de residència) i signar un document acreditatiu de
conformitat de lliurament del premi.
Es podrà recollir el premi el mateix dia del sorteig o bé posteriorment. La regidoria de
Mobilitat de la Paeria comunicarà per telèfon o correu electrònic l’alumne afortunat
per fer entrega del premi (en el cas que no hagi assistit el dia del sorteig).
Davant la impossibilitat de poder lliurar el premi a la persona guanyadora per motius
aliens a la Paeria, es procedirà a realitzar un nou sorteig per aquell únic premi.
Sisena.- En el cas de no ser presents els afortunats el dia del sorteig, s’acordarà dia,
hora i lloc per efectuar el lliurament del premi, en el qual seran presents l’alumne, el
pare/mare/tutor i els representants polítics municipals. El pare/mare/tutor haurà
d’acreditar la seva identitat mitjançant presentació de document vàlid (DNI, NIE o
targeta de residència) i signar un document acreditatiu de conformitat de lliurament
del premi.
Setena.- El DNI/NIE i telèfon de contacte d’acord amb el què estableix la Llei 15/99 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran eliminats de la butlleta un cop
finalitzat el sorteig i localitzats els guanyadors.
Vuitena.- La participació en aquest sorteig implica la plena acceptació d’aquestes
bases.
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ANNEX 1 : FOTOGRAFIA PATINETS
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