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1. Organitzador i Objectiu
La regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus promou el
concurs telemàtic ‘Tu fas el canvi’ mitjançant la plataforma Kahoot, en motiu de la Setmana
Europea de Prevenció de Residus 2020.
L'objectiu és que el missatge sobre la necessitat de reduir la producció dels residus arribi
d'una forma diferent a la ciutadania. I alhora, s'incentiva la seva participació a partir de
premis que ajudaran a reduir la petjada ecològica.
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2. Participació al qüestionari i al concurs.
El concurs està obert a tota la ciutadania. L'accés al qüestionari es realitza a través de l'enllaç:
https://cutt.ly/tufaselcanvi i cal identificar-se amb el nom que el/la participant utilitzi a
Facebook, Instagram o Twitter. Per a optar a guanyar els premis les persones cal que
estiguin empadronades a Reus, i només es podrà participar una vegada per persona.
El concurs estarà disponible entre el 19 de novembre a les 00.00h i el 29 de novembre a
les 12.00h. No podran participar en el concurs les persones que hagin participat en la seva
organització.
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3. Mecànica del joc telemàtic i concurs
Pas 1 Registrar-se (nickname) a través de l'enllaç del Kahoot amb el nom d'usuari de
facebook, instagram o twitter. Atès que el joc només admet 15 caràcters com a nickname, en
cas que el vostre superi aquest número i us quedi tallat, podeu escriure un mail a
reusciutatmediambient@gmail.com indicant en l'assumpte el nickname complet. Aquest
correu només està destinat per al concurs i en cap cas no constitueix un email vàlid de
contacte amb la Regidoria de Medi Ambient.
Pas 2 Respondre l'opció correcta de 10 preguntes sobre prevenció de residus el més
ràpidament possible per tal d'obtenir el màxim de puntuació.
Pas 3 Es podrà seguir la classificació entrant en qualsevol moment que estigui obert el joc
amb l'enllaç que el joc facilita en finalitzar la partida o amb el nickname jugat.

BASES
BASES DEL
DEL CONCURS
CONCURS

3. Mecànica del joc telemàtic i concurs
Una vegada finalitzat el termini per a jugar (diumenge 29 de novembre a 12.00h) els
organitzadors obtindran el llistat de participants ordenat per millors classificacions.
L'organització contactarà amb els 10 finalistes a través d'un missatge personal a les
xarxes socials per tal de comprovar que es compleixen els requeriments (identificat
correctament i empadronat a Reus) per entrar en el sorteig.
Si algun dels finalistes no compleix la totalitat dels requisits de participació es procedirà al
següent de la llista, sempre per ordre de classificació.
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4. Premiats i entrega de premis
PREMIS: 3 lots de productes de neteja i cosmètica natural Zero Waste de la botiga ‘Em fa
el pes’ de Reus (col·laborador) i 2 bicicletes plegables amb casc de Decathlon Reus
(patrocinador).
Per optar a entrar al sorteig de premis cal estar empadronat a la ciutat de Reus. L'organització
es reserva el dret de declarar deserts els premis d'aquesta acció participativa, en cas que no
es puguin adjudicar en la forma prevista per qualsevol causa.
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4. Premiats i entrega de premis
Dimarts 1 de desembre se celebrarà el sorteig en un acte públic i retransmès a les xarxes
socials de l’Ajuntament de Reus per fer balanç del concurs i el sorteig dels premis. Es farà
menció dels 10 concursants millor classificats, nomenant el seu ‘nickname’, en forma de
papereta s’introduiran en una urna, de la que s’extreuran els 5 premiats. Es sortejaran en primer
lloc les bicicletes i després els lots de neteja i cosmètica natural.
Els“nicknames” dels premiats es publicaran a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de
Reus, també es contactarà mitjançant les respectives xarxes per acordar l'hora per recollir
presencialment els premis, es respectaran estrictament les mesures de prevenció i de seguretat
adoptades per a la prevenció de la Covid-19. Els premis seran entregats el dijous 3 de
desembre.
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5.Protecció de dades i acceptació de les bases
La participació en aquesta joc telemàtic implica, per si mateixa, l'acceptació de les bases i el
criteri de la regidoria de l'Ajuntament de Reus pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del concurs. L'incompliment d'aquestes bases per part dels concursants en comportarà
l'exclusió.
Els guanyadors i els participants en aquest concurs autoritzen a l'Ajuntament de Reus a utilitzar
el seu nickname i nom real i imatge en activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb
el present concurs. Les dades recollides per a la participació del concurs només tindran com a
finalitat identificar i contactar amb els guanyadors. Una vegada entregats la totalitat dels premis,
les dades seran eliminades.

