
PARTICIPA EN EL CONCURS 
DE SANT JORDI

"Comparteix  el  
teu desig de 
Sant Jordi"

Tots els missatges que ens deixeu seran exposats, 
i un jurat escollirà el missatge guanyador. 

Podreu guanyar un lot de productes cedits pels 
comerços d'Abrera.

Associació de Comerciants d’Abrera.
8. Los premios se entregarán el día 23 de abril.
9. Los ganadores serán avisados por teléfono.
10.  El hecho de participar en este Certamen supone la aceptación de las 
presentes bases. Aquello no especificado en las mismas estará bajo el criterio del 
Jurado y de la Asociación, cuya decisión será inapelable.

1. Aquest concurs premiarà a aquell punt de 
llibre amb la frase més original, més imaginativa, 
segons el criteri del jurat proposat per 
l'organització.
2. Podran participar totes aquelles persones que 
facin una compra en un centre comercial 
adherit a l'organització del premi.
3. Per a participar s'haurà d'acabar la frase del 
punt del llibre. L'autor de la frase deurà, en el 
mateix punt de llibre, escriure un pseudònim i 
un número de telèfon de contacte.
4. Només s'admetrà una participació per 
compra.
5. El termini de presentació de punts de llibre 
finalitzarà el dissabte 17 d'abril.

6. Els punts de llibre estaran exposats en el 
Mercat Municipal del 19 al 23 d'abril. Un jurat 
proposat per l'organització decidirà, sobre els 
punts de llibres presentats, els guanyadors 
d'aquest concurs.
7. Es proclamaran 3 guanyadors que rebran 1 
lot de productes donats per l'Associació de 
Comerciants d’Abrera.
8. Els premis es lliuraran el dia 23 d'abril.
9. Els guanyadors seran avisats per telèfon.
10. El fet de participar en aquest concurs suposa 
l'acceptació de les presents bases. Allò no 
especificat en les mateixes estarà sota el criteri 
del Jurat i de l'Associació, la decisió de la qual 
serà inapel·lable.

BASES DEL CONCURS "COMPARTEIX EL TEU DESIG DE SANT JORDI"




