BASES DE LA CAMPANYA “Posa un roser al teu balcó” 2016
1. Objecte de la campanya
Oferir gratuïtament 20 rosers a les persones majors d’edat amb residència a Roses i
participin en l’exposició de rosers en motiu de la V Fira de la Rosa 2016.
2. Participants
Totes les persones majors d’edat que tinguin residència a Roses. Un roser per domicili del
padró municipal.
3. Vigència de la campanya
Del 25 de gener al 29 de febrer de 2016 o fins a exhaurir existències.
4. Participants: Com participar-hi
Les persones que reuneixin els requisits de l’apartat 2 podran fer la inscripció a la
campanya deixant les seves dades personals (nom i cognoms, adreça de correu electrònic i
núm DNI i/o passaport) del 18 de gener al 29 de febrer de 2016 fins a exhaurir existències i
per estricte ordre d’inscripció a la Campanya.
A través dels següents canals:
- Per internet http.// eajuntament.roses.cat:8018
- Personalment:
o Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses, plaça Catalunya 12 de
Roses de dilluns a divendres de 9 a 14h.
o Àrea de Promoció Econòmica, al carrer Madrid núm 1 de Roses de dilluns a
divendres de 10 a 14h
- Email: promocioeconomica@roses.cat
- Per telèfon: 972 152 521
Un cop inscrits, els participants podran recollir el roser a l’àrea de Promoció Econòmica, al
carrer Madrid núm 1 de dilluns a divendres de 10 a 14h (cal presentar el DNI de la persona
participant). El termini per recollir el roser és de 7 dies naturals des de la inscripció a la
campanya. Un cop transcorregut aquest termini, l’Ajuntament donarà de baixa la inscripció
d’ofici.
5. Publicitat i difusió
La publicitat i difusió d’aquesta campanya es farà a través dels mitjans de comunicació
locals i el web de l’Ajuntament de Roses www.roses.cat
6. Compromisos dels participants:
-

Cuidar el roser de la campanya “Posa un roser al teu balcó”

Cedir-lo durant la Fira de la Rosa a l’Ajuntament de Roses per tal d’exhibir-lo en
motiu de la Fira.
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