
BASES CONCURS  

Descripció: les pel·lícules ‘Cosmética del enemigo’, ‘La vampira de Barcelona’, 
‘Malnazidos’ i ‘No matarás’ són les pel·lícules seleccionades al Festival de Sitges que 
han rodat a Catalunya. Els concursants hauran d’encertar quina és la pel·lícula que s’ha 
rodat en cadascuna de les localitzacions senyalades en el mapa que trobaran a la web 
del concurs. 

Com participar: per resoldre el joc, els participants han d’anar a la web del concurs i 
accedir a la pestanya ‘Participa’. Allà trobaran el mapa amb les localitzacions numerades 
i amb fotografies del rodatge, una anècdota o dada curiosa i els agents implicats en el 
rodatge. Hauran d’encertar a quina pel·lícula pertany cada localització mitjançant el 
formulari que trobaran just a sota del mapa. En aquest formulari hauran de facilitar el seu 
nom, cognom i localitat de residència.  

Premis: els participants que hagin encertat totes les pel·lícules entraran al sorteig d’un 
paquet d’entrades dobles per les quatre pel·lícules rodades a Catalunya seleccionades al 
festival i anteriorment mencionades. També se sortejaran entre tots els participants dues 
entrades online per les pel·lícules ‘Cosmética del enemigo’ i ‘La vampira de Barcelona’. 
Cal tenir en compte que els visionats online només es poden fer des de l’estat espanyol.  

Condicions de participació: Només es pot participar una vegada. En cas que la 
persona guanyadora de les entrades presencials no pogués assistir al festival, ho hauria 
de comunicar en el termini de dos dies des de la resolució del concurs i es tornaria a fer 
el sorteig perquè un altre participant pugui gaudir del premi.  

Resolució dels guanyadors:  

A) Un paquet d’entrades dobles a les sessions del festival de les quatre 
pel·lícules proposades. El dia 2 d’octubre a les 13:00 es tancarà el joc i es 
farà un sorteig entre tots els participants que hagin encertat les localitzacions de 
les pel·lícules. En cas que només una persona doni totes les respostes 
correctes, se li adjudicaria el paquet d’entrades directament. En cas que ningú 
doni totes les respostes correctes, el sorteig es faria entre tots aquells 
participants que hagin encertat el màxim nombre de pel·lícules.  

B) Dos paquets d’entrades online per ‘Cosmética del enemigo’ i ‘La 
vampira de Barcelona’. El dia 2 d’octubre, a les 13:00, se sortejaran entre tots 
els participants al joc, independentment del nombre d’encerts.  

Comunicacions: ens posarem en contacte amb els guanyadors mitjançant el correu 



electrònic facilitat en el formulari. No utilitzarem les dades dels participants per cap altre fi 
(veure LPD del formulari)  


