
	  

BASES DEL 
CONCURS 

 
“POSA NOM A LES MASCOTES DE LA PROTE” 

 
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

Buscar un nom pel gos i pel gat –mascotes de la protectora-, representades al logotip de 
l’associació.  
 

2. PARTICIPAR 
Podran participar en aquesta convocatòria tots els infants i joves d’entre 0 i 18 anys que ho 
desitgin. 
 

3. PROPOSTES DE NOMS 
Cada participant podrà participar amb una proposta pel nom del gos i/o una pel nom del 
gat, anotant-ho a la butlleta de participació. Junt amb la proposta dels noms, s’hi detallarà 
també el nom i cognoms del participant, edat, municipi de residència, telèfon i correu 
electrònic (en els dos últims casos, podran ser el dels pares/tutors). 
La participació es podrà fer únicament enviant la butlleta de participació degudament 
omplerta, per correu electrònic, a voluntaris@protectorasabadell.org 
 

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ 
El termini de presentació de les propostes serà el divendres 8 de juny a les 18h. 
 

5. SEL·LECCIÓ DE PROPOSTES 
Les propostes rebudes seran exposades el dia de la Festa de Presentació dels Minisocis, 
que tindrà lloc el diumenge 10 de juny d’enguany de 10 a 14h a la plaça de l’Argub de 
Sabadell (al Parc de Catalunya). 
 

6. VOTACIÓ POPULAR 
Podran participar en la votació tots els infants i joves d’entre 0 i 18 anys que ho desitgin, 
identificant-se amb el DNI. 
El dia de les votacions serà el dia de la Festa de Presentació dels Minisocis, que tindrà lloc 
el diumenge 10 de juny d’enguany, a la plaça de l’Argub de Sabadell (al Parc de 
Catalunya), hi es podrà votar des de les 10 fins les 12h. 

 
7. GUANYADORS 

Es donaran a conèixer els dos noms guanyadors, un pel gos i l’altre pel gat, el dia de la 
Festa dels Minisocis, que tindrà lloc el diumenge 10 de juny d’enguany, a la plaça de 
l’Argub de Sabadell (al Parc de Catalunya), concretament a les 13h. 
Les dues persones que hagin proposat els dos noms guanyadors per les mascotes, seran 
obsequiades amb un lot de productes i serveis d’establiments de la ciutat i de la Protectora.  
 

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les bases. 

 
Voluntàries de l’equip organitzador de la Festa de Presentació dels Minisocis 

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
 

Per a més informació: 
voluntaris@protectorasabadell.org ; www.protectorasabadell.org 


