EL PASSAPORT BERGUEDÀ 2019
Tens ganes de conèixer el Berguedà de manera divertida?
Et proposem aquest joc amb 50 coses a fer distribuïdes per tota la comarca, on
hauràs de fer proves de diferents tipus indicades en el mateix passaport.
o

Explorant i assolint un repte

o

Dibuixant i pintant

o

Escrivint

o

Grapant

BASES

1.

2.

Vine a recollir el teu passaport a:
o

Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà: Els caps de
setmana i festius de 9 a 14h.

o

A les oficines de Turisme de: La Pobla de Lillet, Bagà, Gósol,
Saldes o Berga.

o

A alguns dels recursos i establiments turístics de la comarca.

o

O bé, descarrega’l online a www.elbergueda.cat i imprimeix-lo.

Disfruta de les 50 coses a fer amb el passaport.
En aquest trobaràs un mapa amb els 50 llocs del Berguedà on tenen lloc
les proves. Cadascuna de les proves està numerada i a la part del
darrera t’indica què fer en cadascuna. Aquesta part del darrera està
ordenada per colors segons el tipus de prova: Explorar i assolir un repte,
dibuixar i pintar, escriure o grapar amb la pinça dels miradors.

3.

Premis
Emporta’t un obsequi del Berguedà:
o

Porta el passaport acabat a l'Oficina de Turisme o envia una foto
a turisme@elbergueda.cat amb les teves dades de contacte.

Entra al sorteig d’un patinet amb casc i proteccions:
o

Penja a Instagram l'experiència que més t'hagi agradat amb els
hashtags #passaportberguedà #Berguedà abans del 31 de
desembre de 2019.

o

Abans dels 31 de desembre de 2019 sortirà publicada la data del
sorteig, que serà durant el mes de gener a l’Oficina Comarcal de
Turisme del Berguedà (Ctra C-16, km 96. Berga).

o

El guanyador sortirà publicat a la web de Turisme del Berguedà
www.elbergueda.cat i li serà comunicat a través d’Instagram.

o

Les fotografies participants en el sorteig podran ser utilitzades
per les xarxes socials de turisme del Berguedà.

Per més informació ens pots contactar a:
Oficina Comarcal de Turisme del Berguedà
938 247 700 (entre setmana)
656 822 697 (caps de setmana)
turisme@elbergueda.cat
www.elbergueda.cat

