
BASES MARATÓ JOVE 2013 
Festes de 

St. Cosme i 
St. Damià 

2013 

 

Casal de Joves de Vandellòs  

 

 

Des del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
es realitzarà durant les Festes Majors de St. Cosme i St. Damià de Vandellòs la Marató Jove. 

El concurs es regirà per les següents BASES: 

1. Objectiu: Es realitzaran diverses proves en que els i les joves competiran per 

parelles i aniran acumulant punts segons la classificació en cadascuna d’elles. 

Guanyarà la parella que acumuli més punts. 

 

2. Participants: El concurs està dirigit joves entre 12 i 18 anys. Podrà participar en 

aquesta convocatòria tota persona natural sense distinció de nacionalitat o lloc 

de residència, ni altres limitacions que les contingudes en aquestes bases.  

 

3. Proposta: La Marató es durà a terme entre el divendres 27 a les 18:30h en que 

es farà el sorteig de les parelles (el resultat d’aquest sorteig serà definitiu i 

inapel·lable) i el diumenge 29 a les 19h en que es farà l’entrega dels premis 

als/a les guanyadors/es. 

 

Hi haurà tot tipus de proves i sempre s’hauran de realitzar amb la parella. En 

cas que un dels membres de la parella no hi sigui a l’hora de realitzar la prova, 

la puntuació serà 0. No es podrà aplaçar la prova, els participants s’han de 

comprometre a ser-hi. 

 

4. Guanyadors/es:  Els/les guanyadors/es de la Marató joves seran les parelles 

que hagin aconseguit més puntuació en la suma total de les proves. 

 

Contra els acords que s’adoptin en aquesta Marató Jove, no procedirà cap 

reclamació, tret que es tingui constància d'haver vulnerat l'estipulat a les presents 

bases. 

 

5. Premi: S'estableix com a premis: 

1rs Classificats: 2 Tablet WOLDER Electronics de 7” i 8Gb de memòria 

2ns Classificats: 2 Càmeres Digitals NIKON Coolpix L27 de 16 megapixels 

3rs Classificats: 2 sortides del programa Tok’l 2 (a escollir entre TIBIDABO o 

SKATING) 

 

6. Acceptació de les bases: La participació en el concurs porta implícita 

l'acceptació de totes aquestes bases. Tot cas no previst a les presents bases serà 

resolt pels dinamitzadors del Casal de Joves. 


