Bases de participació en la campanya comercial de Nadal 2020 “El comerç
de Sitges fa Nadal”
El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges organitza la campanya
comercial “El comerç de Sitges fa Nadal” que consta de les actuacions:
1. Gimcana de dibuix, i
2. Obsequis d’entrades a Museus de Sitges (Fundació Stämpfli) per a clients per compres
superiors a 20 euros.

amb les següents

BASES
1. Bases de la Gimcana de dibuix
1.1. Participants
Hi podran participar tots els establiments comercials del municipi de Sitges amb planta
baixa que disposin d’un aparador.
1.2. Material
L’organització us farà arribar el següent material amb antelació a les dates indicades:
1.2.1.Plantilla per al dibuix. Fins el dia 11/12/2020.
1.2.2.Dibuixos dels participants. Fins el dia 22/12/2020.
1.2.3.Obsequis per als participants. Fins el dia 22/12/2020.
1.3. Durada i activitats a realitzar
1.3.1.Des de divendres 11/12/2020 i fins el 18/12/2020 els comerços de Centre Vila i
Poble Sec inscrits en la campanya repartiran les plantilles per a que els infants de
fins a 12 anys realitzin dibuixos (la temàtica del dibuix haurà de relacionar el
comerç de Sitges i el Nadal).
Nenes i nens participants hauran de lliurar els dibuixos originals al Pare Noel durant
la cercavila musical d’Apocadixie Cotton Pickers:
 El divendres 18 de desembre de 17h a 19h a l’Eix Comercial Centre Vila
(Major, St. Francesc, Parellades, Jesús, Santiago Rusiñol).
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El dissabte 19 de desembre de 11h a 12:30h a l’Eix comercial Poble Sec
(plaça Catalunya, plaça del Doctor Pérez Rosales, Camí de la Fita i Camí
Capellans).

1.4. Del 22/12/2020 al 04/01/2021 els comerços inscrits hauran d’exposar de forma visible
als seus aparadors els dibuixos dels infants. Quan es presenti al comerç una nena o un
nen que ha reconegut el seu dibuix a l’aparador, el comerciant li ha de preguntar nom
i cognoms per tal de verificar l’autoria (cada dibuix anirà identificat amb el nom i
cognoms del dibuixant al revers del full) i donar-li l’obsequi (només un obsequi per
infant i fins a la fi d’existències).
1.5. Si el dia 05/01/2021 encara queda algun dibuix al vostre comerç, aviseu a l’organització:
promocioeconomica@sitges.cat per tal de fer-nos arribar els dibuixos. Nosaltres ens
posarem en contacte amb les autores i autors per tal de fer-los arribar l’obsequi.
1.6. Inscripció
És gratuïta i ha de formalitzar-se mitjançant el formulari que trobareu a:
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/formulari-inscripcionscampanya-el-comerc-de-sitges-fa-nadal
Data límit d’inscripció: 11/12/2020
1.7. L’aparador
L’organització proporcionarà a cada establiment les plantilles, els dibuixos originals i els
obsequis en els termes indicats en el punt 1.2 d’aquestes Bases.
Els dibuixos originals s’hauran de col·locar de manera ben visible.
El llistat de comerços participants així com les Bases estaran publicades al web
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comerc-de-sitgesfa-nadal

2. Bases per obtenir entrades a Museus i a concerts de Nadal per
als clients que realitzin compres superiors a 20 euros.
2.1. Participants
Hi podran participar tots els establiments comercials i de serveis, inclosos bars,
restaurants i hostaleria, del municipi de Sitges.
2.2. Material
L’organització us farà arribar el següent material:
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2.2.1.Cartell de la campanya comercial.
2.2.2.Entrades*
*Les persones que realitzin compres superiors a 20 euros als establiments inscrits a la campanya
tindran entrada lliure a la Fundació Stämpfli, mostrant el ticket de compra.
Les entrades als concerts de Nadal (Krampack: 11 de desembre, Bombers: 12 de desembre,
concert de santa Llúcia: 13 de desembre i orquestra Meravella: 22 de desembre, se sortejaran
entre tots els comerços inscrits. El vídeo del sorteig així com el llistat de guanyadors es
publicaran al web https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comercde-sitges-fa-nadal

2.3. Durada i activitats a realitzar
Des del divendres 27 de novembre de 2020 i fins a la fi d’existències, les persones que realitzin
compres superiors a 20 euros en els comerços inscrits a la campanya tindran entrada lliure a la
Fundació Stämpfli (promoció limitada a una entrada per compra i fins a la fi d’existències. La
Fundació Stämpfli està oberta dissabtes i diumenges de 10h a 14h).
Les entrades de concerts del programa de Nadal se sortejaran entre tots els comerços inscrits.
Només haureu d’omplir una taula seguint el model que trobareu a continuació, amb les dades
de les compres obsequiades amb cada entrada. Recordeu que només es pot regalar una entrada
per compra, i les compres han de ser superiors a 20 euros. Un cop omplert el formulari, al final
de la campanya, us demanarem que ens el retorneu, per tal d’avaluar l’impacte de la campanya.
2.4. Inscripció
És gratuïta i ha de formalitzar-se mitjançant el formulari que trobareu a:
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/formulari-inscripcionscampanya-el-comerc-de-sitges-fa-nadal
Data límit d’inscripció: 11/12/2020

3. Comunicació
El llistat de comerços participants així com les Bases estaran publicades al web
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/el-comerc-de-sitgesfa-nadal i se’n farà difusió a través de les xarxes socials de l’organització.
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica, amb la col·laboració del Festival Jazz Antic
Sitges.
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4. Protecció de dades
L’Ajuntament de Sitges garanteix un nivell adequat o coherent de protecció de les
persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de
tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament de Sitges, d’acord amb el
Reglament de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica de protecció de dades i
garantia dels drets digitals (3/2018).
Més sobre polítiques de privacitat: https://www.sitges.cat/politiques/politica-deprivacitat
Poseu-vos en contacte amb el departament de Promoció Econòmica - Centre
d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10 Carrer del Mestre Gabriel Pallarès, 12 /
promocioeconomica@sitges.cat / 93 894 40 61 Consulta la política de privacitat de
l’Ajuntament de Sitges:

5. Confidencialitat
En el curs de qualsevol de les actuacions descrites en aquestes Bases, aquesta pot ser
que l’organització tingui accés a informació que sigui identificada per la part que la
proporcioni com a confidencial o que per la seva naturalesa, tingui la consideració de
confidencial. Cada part s'obliga a protegir la confidencialitat de la Informació, utilitzant
almenys una diligència no inferior a la raonable. L'accés a la informació confidencial
estarà limitat únicament al personal dedicat a la prestació del servei.

6. Legislació aplicable i jurisdicció.
En tot el material de difusió es vetllarà per la utilització del llenguatge inclusiu, així com
de les seves imatges per tal que no difonguin continguts sexistes, d’acord amb la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 11/14, de 10
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

7. Acceptació i publicació de les Bases
Tant la participació en la Gimcana de dibuix, com la participació en la campanya
d’obsequis d’entrades per a clients per compres superiors a 20 euros suposen
l'acceptació d’aquestes Bases.
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