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Bases concurs germans Cañellas 
en favor de LA MARATÓ de TV3 de 2018, per la lluita contra el càncer 

 
En Joan i en Marc Cañellas, col·laboren amb el Club Handbol Palautordera fent donació 
d'una samarreta de joc i una pilota oficial de la EHF, per al sorteig benèfic a favor de LA 
MARATÓ DE TV3. https://www.ccma.cat/tv3/marato 
 
BASES DEL CONCURS: 
 
1.- Sorteig de l'actual samarreta de joc d'en Joan Cañellas (Pick Szeged) signada per ell mateix i una 
pilota de joc oficial de la EHF, signada per en Marc Cañellas (IFK Kristianstad).  
 
2.- Es realitzaran dos sortejos: un per a cada objecte. 
 
3.- Data del sorteig:  dissabte 15 de desembre de 2018 a la tarda, al pavelló del Club Handbol 
Palautordera, després del partit del sènior masculí (hora encara per concretar). 
 
4.- Data límit d'inscripció: dijous 13 de desembre a les 20h. 
 
5.- Funcionament: 
- Per participar al sorteig, cal fer prèviament, un donatiu mínim de 2€. 
- Cada donatiu dona dret a un sol número pels sortejos. Només un número per donatiu. 
- El mateix número servirà pels dos sortejos. 
- El número premiat al primer sorteig, serà descartat pel segon. 
 
6.- Inscripció presencial: 
- Fer el pagament, mínim, de 2€ directament al bar del pavelló, on hi haurà el registre principal de 
participants. 
- A cada donatiu se li otorgarà un número pel sorteig, per estricte ordre d'inscripció. 
- Al moment de fer la inscripció, caldrà facilitar un número de telèfon de contacte, per poder 
contactar amb l'afortunada/t. 
 
7.- Inscripció telemàtica: 
- Fer el donatiu mitjançant ingrés o transferència bancària, al número de compte del club: BBVA 
ES34-0182-9741-4902-0002-4252.  
- Al concepte cal indicar: MARATÓ + nom i 1r.cognom del participant + el número de telèfon de 
contacte. 
- Si no es facilita el número de telèfon, s'entendrà, que es realitza el donatiu sense voluntat de 
participar al sorteig. 
 
8.- Un cop tancat el període d'inscripció, tots els participants telemàtics seran afegits, per estricte 
ordre d'inscripció, al llistat de participants presencials. Agafant el primer participant telemàtic, el 
número inmediatament posterior al de l'últim participant presencial. 
 
9.- El sorteig es transmetrà en directe al compte oficial de Facebook del club. 
 
10.- Inmediatament celebrat el sorteig, ens posarem en contacte amb l'afortunada/t. 
 
11.- L'entrega de a samarreta i la pilota serà de forma presencial, a les instal·lacions del Club 
Handbol Palautordera. Pels participants de fora el territori català, s'enviarà/an per correus. 
 
 

12.- Tots els diners recaptats, aniran íntegrament destinats a LA MARATÓ de TV3. 


