
Bases del Joc del marro LA SAGRERA 2021:  
 
L’objecte del concurs és localitzar el màxim nombre possible de “marros”que hi haurà entre 
els dies 21 de juny i 10 de juliol de 2021 als aparadors dels establiments participants. 

1. Cada establiment té el “marro” a l’aparador, el qual romandrà al mateix lloc durant tots els 
dies que duri el concurs.  

2. Als bars,restaurants,estancs, administracions de loteria i tots aquells establiments on no es 
permeti o no s’aconsella l’entrada de menors, s’exposarà el “marro” a l’aparador per mitjà 
d’un cartell, en el qual s’oferirà un servei o una oferta que no tindrà res a veure amb l’activitat 
de l’establiment.  

3. Es poden obtenir les butlletes oficials en qualsevol dels establiments adherits a la 
campanya.  

4. Pot participar-hi tothom que tingui entre 5 i 13 anys.  

5. Els “marros” s’han de descriure correctament a les línies corresponents de cada establiment.  

6. Cada participant només pot emplenar una butlleta. S´hauràn de complimentar tots els 
marros per poder optar al primer premi. Alguns comerços només fan horari de tarda.  

7. Les butlletes es podran lliurar fins el dia 10 de juliol a les urnes situades a Meridiana 
Aquarium i Federòptics Pre-Visió.  

8. El SAAC podrà utilitzar el concurs i els resultats que n’obtinguin en qualsevol forma de 
promoció de l’entitat.  

9. Participar en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.  

10. Qualsevol incompliment de les bases anul·larà la butlleta. En cas de dubte sobre la 
interpretació de les bases o bé per resoldre casos que no s’hi preveuen, prevaldrà el criteri que 
adopti la Junta del SAAC.  

11. El sorteig i l’entrega de premis queda pendent de determinar per la situació actual del 
COVID19. És important que ompliu bé totes les dades de contacte per posar-nos en contacte 
amb vosaltres per l’entrega de premis. Podeu seguir-nos a l’Instagram @saacsagrera per estar 
actualitzats de les novetats.  

12. RECOMANACIÓ RUTA: Els establiments estan endreçats per carrers, per ordre 
alfabètic. Mireu tots els establiments que hi ha al mateix carrer i mireu quins estan al carrer 
parells i senars (encara que semblin lluny poden estar un davant de l’altre). 

https://goo.gl/maps/QJLz8suVEEtr2nZV9
https://goo.gl/maps/QJLz8suVEEtr2nZV9
https://g.page/federopticsprevisio?share
https://www.instagram.com/saacsagrera/

