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CLOTILDE 2020 – PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ D’INVITACIONS CARNET JOVE 

 

Palau Robert, 2, 3 i 4 d’octubre 

 

1. A la pàgina principal de www.carnetjove.cat hi haurà amb preferència l’anunci del 
Clotilde, que enllaçarà a una pàgina amb tota la informació sobre els concerts. Des 
d’aquesta pàgina es podrà enllaçar al lloc (Connecta’t) on les persones titulars del 
Carnet Jove podran participar per guanyar una invitació doble per cadascun dels 
tres concerts. 

2. El/la jove haurà d’escollir el concert al que vol anar, clicar i identificar-se, si no ho 
està, abans haurà de registrar-se. En el procés d’inscripció haurà de respondre una 
pregunta senzilla sobre els artistes. 

3. El període de participació està previst del dilluns 15 (vinculat a la roda de premsa) 
fins al dilluns 28 de setembre a les 24h de la nit. L’endemà, dimarts 29, es faran 
tres sorteigs aleatoris a través de la plataforma entre totes les persones participants 
en cadascun dels concerts, només entre els que hagin contestat correctament a les 
preguntes. 

4. Es donaran 62 premis de 2 invitacions per cadascun dels tres concerts, una invitació 
per la persona titular premiat/da i l’altre per la persona acompanyant que determini. 
En el cas de menors de 16 anys, l’acompanyant caldrà que sigui el pare, la mare o 
tutor/a (caldrà presentar llibre de família i dni), o l’adult que aquests autoritzin (caldrà 
presentar full d’autorització).  

5. S’establirà una llista de 15 reserves per cada concert, per si fos el cas que alguna  
de les persones premiades desestimi les invitacions.  

6. Dimarts 29 de setembre, un cop fet el sorteig, s’enviarà un correu electrònic a cada 
guanyador/a en el que hi haurà informació d’interès i on se li demanarà la 
confirmació d’assistència. Aquesta notificació es reforçarà el mateix dia amb un 
SMS i durant els dies següents amb trucades telefòniques.  

7. En el correu electrònic del 29 s’adjuntarà un formulari perquè l’emplenin amb les 
dades de l’acompanyant. Si són menors de 16 anys també s’enviarà un altre full 
d’autorització perquè si és el cas, el pare, la mare o tutor/a, autoritzi l’adult 
acompanyant. S’indicarà que aquests documents caldrà que els portin omplerts el 
dia del concert per presentar-los a l’entrada (de totes maneres a l’entrada es tindran 
també) 

   

 

 

http://www.carnetjove.cat/

