
CONCURS

la nadala de Plusfresc
Inspira’t en el Nadal i en les nostres 

botigues i sortirà una obra d’art!



Deixa anar la teva imaginació, 
només cal que el teu dibuix representi 
què és per tu el Nadal i Plusfresc, pots 

posar-hi decoracions de Nadal, àpats amb 
la família, les botigues o treballadors de 

Plusfresc... Segur que ja tens un munt 
d’idees al cap, som-hi!

Recorda, tu hi pintes molt a Plusfresc, 
participa.

BASES DEL CONCURS
Qui pot participar:
Poden participar totes les nenes i nens distribuïts 
en dues categories:
1ª categoria: �ns a 6 anys
2ª categoria: de 7 1 10 anys

Tècnica de dibuix:
És lliure, es pot utilitzar: llapis, ceres, retoladors... Es valorarà 
la riquesa en els detalls, l’expressió i l’originalitat.

Com s’ha de presentar:
Podeu entregar el vostre dibuix a qualsevol dels supermer-
cats Plusfresc i Sunka indicant el vostre nom i cognoms, 
edat, nom i cognoms del progenitor o tutor legal i telèfon 
de la targeta Plusfresc d’aquest. El termini de presentació 
de dibuixos acabarà el dia 31 d’octubre.

Premis:
Entre tots els dibuixos presentats, el jurat n’escollirà 1 de 
cada categoria que rebrà com a premi 1 bicicleta

Format:
Heu de pintar la nadala de Plusfresc en la cara posterior 
lliure d’aquesta mateixa pàgina.

Cessió de drets:
Els participants i els guanyadors en cedeixen tots els drets 
(en especial els drets de propietat intel·lectual) i no podran 
demanar cap contraprestació. La participació en aquest 
concurs suposa l’acceptació de les bases. Totes les dades 
personals facilitades seran tractades per SUPERMERCATS 
PUJOL, S.L. per a la gestió del concurs i promoció posterior 
d’aquest. Podrà exercir els seus drets d’accés, modi�cació, 
cancel·lació, oposició, limitació i/o revocar el seu consenti-
ment en el seu propi nom i/o en representació del seu �ll/a, 
podrà dirigir escrit juntament amb còpia del seu NIF al 
següent correu electrònic: 
protecciódedades@plusfresc.es

Més informació a www.plusfresc.cat

Dades del participant

Nom

Cognoms

Edat

Data de naixement

Adreça

Codi postal

Localitat

Província

Correu electrònica

Autoritzo al meu �ll o �lla a participar en el concurs 
i a la publicació del seu nom i cognoms, 
si el seu dibuix surt guanyador.

Dades del progenitor o tutor legal:

Nom

Cognoms

DNI

Telèfon targeta Plusfresc

Correu electrònic

Ep plusiartista, 
pinta la nadala 
d’aquest any 

i guanya una 
bicicleta!


