
Reglament de funcionament El Gran Repte
Objecte 
El Gran Repte és un concurs organitzat per l’Ajuntament de Begues en el marc del seu Pla Local de Prevenció d’Ad-
diccions i en el context de la campanya Veure abans de Begues. Té per objecte promoure la conscienciació social 
entre adolescents i joves sobre els efectes negatius d’un consum desmesurat d’alcohol, drogues i altres tipus d’ac-
tituds addictives. I ho fa promovent el treball de les famílies com a estructura social de primer nivell en les quals el 
jove pot trobar el suport necessari per evitar aquestes situacions.

Sobre aquesta base El Gran Repte vol premiar la família més cohesionada de Begues; aquell nucli familiar que 
demostri que, treballant en equip, es poden superar tot tipus d’obstacles. 

Requisits per participar 
Els equips podran estar formats per, com a mínim, dos integrants d’una mateixa família i que representin diferents 
generacions (pare o mare + i fill o filla; pare + mare + fills; oncle + nebot o neboda, etc.) 

El màxim nombre de participants per equip serà de 5 i, com a mínim, un dels integrants haurà de tenir entre 12 i 
16 anys. 

Caldrà formalitzar degudament la inscripció mitjançant la descàrrega del full d’inscripció on constaran els noms 
dels participants i les seves dades de contacte. 

El formulari s’haurà d’enviar per correu electrònic a info@veureabansdebeure.com abans del 2 de juliol. 

Mecànica del concurs
El Gran Repte és un concurs que tindrà lloc el 9 de juliol, a partir de les 18 hores al passeig de l’Església de Begues 
(les famílies participants hauran d’estar 15 minuts abans de l’inici de l’activitat). Simulant un programa de pregun-
tes i respostes per equips, el presentador-conductor del programa serà l’encarregat de la direcció del concurs així 
com de la formulació de les preguntes i l’acceptació de les respostes.

Cada família jugarà per torns dalt l’escenari, durant el qual haurà de respondre 5 preguntes tipus test (diferents 
opcions de resposta, una única vàlida), alguna de les quals pot incorporar algun tipus de requisit físic o interpreta-
tiu d’escassa dificultat. La temàtica de les preguntes versarà sobre la prevenció d’addiccions. El concurs està plan-
tejat més com un joc que no pas com un examen, apel·lant més a la lògica a l’hora de respondre que no pas a 
tenir un elevat nivell de coneixement sobre la temàtica. 

Cada pregunta encertada tindrà un valor de 10 punts (màxim 50 punts).

Els equips/famílies disposaran de 10" per respondre la pregunta. Esgotat el temps, no es tindrà en consideració la 
resposta.
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I en cas d’empat?
En cas d’empat, es durà a terme una segona ronda amb el equips/famílies empatades, amb 3 preguntes més, 
també amb valor de 10 punts cadascuna. 

Premis
L’equip que obtingui major puntuació obtindrà un premi consistent en una estada familiar de 2 dies a Port Aventu-
ra, que inclou allotjament en un hotel del parc en habitació estàndard de 4 persones, esmorzar i entrada lliure a 
les atraccions del Parc, per un valor total màxim de 500€. Les condicions del paquet i la seva personalització es 
realitzaran a l’Agència de viatges Cabo Deluxe (Carrer Major, 57 de Begues). Allà la família guanyadora podrà 
determinar, en base a les condicions del premi, les dates de l’estada i la resta de factors. Qualsevol servei addicio-
nal o alteració d’aquestes condicions que l’equip guanyador desitgi anirà a càrrec de la pròpia família.  

Drets d’imatge i Protecció de Dades Personals
Pel simple fet d’inscriure’s a l’activitat, els seus participants cedeixen els seus drets d’imatge per a ser fotografiats 
i/o enregistrats, amb l’objectiu de divulgar la realització del concurs i els valors que aquest persegueix, en el marc 
de la campanya Veure abans de Beure de l’Ajuntament de Begues. Aquesta cessió es produeix de forma lliure i 
gratuïta, sense limitació territorial ni temporal i per a qualsevol canal. En el cas dels menors d’edat, la cessió dels 
drets d’imatge s’efectua per representació legal dels familiars majors d’edat inscrits en el mateix equip.

L’Ajuntament de Begues vetlla, d’aquesta manera, per la no vulneració del dret a la pròpia imatge de les persones, 
reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En base a aquest mateix article, i d’acord amb el que 
disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les 
dades personals del formulari d’inscripció s’incorporaran al corresponent fitxer del qual és responsable l’Ajunta-
ment de Begues i seran objecte de tractament per gestionar les comunicacions i publicacions de l’administració en 
l’àmbit de les seves funcions. Aquestes dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades 
sense el consentiment del titular o si no ho autoritza una llei. Es podran exercir els drets d’accés, oposició, rectifica-
ció i cancel·lació a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Begues, per correu postal a l’avingu-
da Torres Vilaró, 4. 08859 Begues o per correu electrònic a begues@begues.cat
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