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BASES DEL PREMI DEL PÚBLIC PETIT ROMEA TEMPORADA 2022/2023 

OBJECTIU DEL PREMI: 

El Petit Romea i Viu el Teatre, convoca aquest premi entre les companyies participants i els 

espectadors del Cicle Petit Romea 2022/2023 per conèixer la seva opinió i per incentivar a les 

famílies a anar al teatre. 

PARTICIPANTS: 

• Les companyies que formen part del Cicle Petit Romea 2022/2023 : Xirriquiteula Teatre, 

Cia Maduixa, L’Excèntrica, Viu el Teatre, Festuc Teatre, Borja Ytuquepintas, Labú Teatre 

i La Rous 

• Els espectadors que hagin comprat una entrada i assistit a un dels espectacles del Cicle 

Petit Romea 2022/2023. 

PARTICIPACIÓ: 

• Per participar caldrà introduir en una urna que hi haurà situada al vestíbul del Teatre 

Romea de Barcelona la butlleta de participació que haurà facilitat l’organització del cicle 

Petit Romea degudament complimentada i signada o bé complimentar degudament el 

formulari de participació que hi haurà disponible a la web de www.viuelteatre.com. 

• Només s’acceptarà 1 vot per espectacle i participant i en cas de resultar guanyador 

caldrà mostrar l’entrada en el moment de recollir el premi. 

PREMIS I GUANYADORS: 

• Durant els dies 01 i 20 d’abril de 2023 es duran a terme el recompte de butlletes 

recollides en paper al Teatre Romea així com també aquelles rebudes a través de la web 

de www.viuelteatre.com , aquetes determinaran el guanyador del concurs. 

• La companyia guanyadora del premi del públic al millor espectacle del Cicle Petit Romea 

2022/20233 es farà públic el dia 24 d’abril de 2023 a través de les xarxes socials de Petit 

Romea i Viu el Teatre. 

• El premi per a l’espectador guanyador s’anunciarà el dia 25 d’Abril de 2023 a través de 

les xarxes socials de Petit Romea i Viu el Teatre i consistirà en un pack de 4 entrades per 

a un dels espectacles del cicle Petit Romea temporada 2023/2024. 

 

SORTEIG I CONDICIONS DE LLIURAMENT DEL PREMI 

El premi del públic al Millor Espectacle del Cicle Petit Romea 2022/2023 consistirà en un diploma 

acreditatiu que s’entregarà a la companyia guanyadora. 

La determinació de la companyia guanyadora es farà mitjançant una mitjana ponderada tenint 

en compte el valor de cada vot i el número d’assistents a l’espectacle. 

L’espectador guanyador serà escollit mitjançant un sorteig entre tots els espectadors 

participants i se l’informarà per correu electrònic, comunicant-li que ha resultat guanyador, així 

com el premi que ha guanyat. 

Per recollir el premi l’espectador guanyador haurà de mostrar l’entrada de l’espectacle/s del 

Cicle Petit Romea 2022/2023 al que hagi assistit i Viu el Teatre facilitarà al guanyador totes les 

dades necessàries per poder-lo recollir. 

http://www.viuelteatre.com/
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ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

Queda establert i ben entès que, en tot cas, la participació comporta l’acceptació de les seves 

Bases i condicions. L’incompliment d’alguna de les Bases donarà lloc a l’exclusió total del 

participant al sorteig. 

Els concursants podran consultar les bases del sorteig a la pàgina web www.viuelteatre.com. 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

En virtut del que s’estableix a la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

datos de carácter personal”, s’informa que les dades facilitades pels participants en el marc del 

Sorteig seran incorporades en un fitxer, titularitat de Viu el Teatre i Petit Romea, per ser tractats 

amb la finalitat de gestionar adequadament la seva participació en el sorteig (inclusiu qualsevol 

comunicació que resulti necessària per notificar o publicitar la seva condició de guanyador o 

suplent). Els participants autoritzen a la Companyia a la comunicació de les seves dades 

personals a empreses col·laboradors en el Sorteig amb la finalitat de gestionar adequadament 

al seu desenvolupament i execució. Els participants podran exercitar els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos en la normativa de protecció de 

dades, dirigint una comunicació per escrit a Viu el Teatre, o posant-se en contacte amb aquest 

a través de la següent adreça de correu electrònic: (info@viuelteatre.com) 

El guanyador del sorteig és explícitament informat de que les seves dades personals, seran 

tractats amb la finalitat de publicitar o informar públicament sobre el guanyador del Sorteig. 

Tanmateix, a l’acceptar el premi el guanyador expressa el seu consentiment específic per la 

utilització per part de Viu el teatre i Petit Romea del seu nom en la publicitat o promoció per 

qualsevol mitjans (e.g. mitjans impresos, radiofònics, televisius, telefonia mòbil o Internet) del 

seus serveis. 
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