
               

   

     Concurs Apunta’t al Repte Riberamunt! 

 

 

 

 

 

El concurs es desenvolupa del dilluns 1 d’agost al dimecres 31 d’agost de 2022. És un 
concurs promocional GRATUÏT, per difondre l’itinerari Riberamunt de la parròquia 
d’Ordino. 

És un simple oci, passatemps o esbarjo per promocionar turísticament la parròquia 
d’Ordino. No produeix transferències econòmiques ni suposa cap ingrés pel Comú 
d’Ordino. 

 

El sorteig no necessita el consum d’un producte o servei amb tarifació addicional, o tenir 
la condició de client de cap entitat.  

Per participar en el concurs tampoc s’ha d’adquirir una butlleta, o realitzar una trucada o 
enviar un missatge amb sobrecost, ni de cap altre procediment electrònic, informàtic o 
telemàtic en què existeixi una tarifació addicional. 

El participant al concurs no ha de fer cap classe de desemborsament econòmic per 
participar-hi.  

Per poder participar-hi només ha de disposar d’un compte Instagram actiu. 

Les bases del concurs publicades en els compte del Comú d’Ordino @VisitOrdino de 
Instagram seran: 

 

Apunta’t al Repte Riberamunt! 

El Repte Riberamunt és l’aventura d’aquest estiu per a tots els públics. 
Recorre el camí Ral des d’Ordino fins a Arcalís, visita nous punts 
d’interès culturals, descobreix paisatges de bellesa aclaparadora, fes 
salut mentre camines i respires aire pur de les muntanyes, visita els 
diferents pobles d’Ordino i gaudeix de la nostra gastronomia.   
 

Per participar-hi, abans del 31/08: 
- Fes m’agrada a aquests post 
- Segueix els comptes @visitordino i @ordinoarcalis 

- Puja 2 fotos en una sola publicació a Instagram del que més t’ha 
agradat del Riberamunt, etiquetant-les amb el hashtag #Riberamunt 
 



               

Els/Les autors/es de les 3 publicacions amb més «m’agrada» que 
estiguin etiquetades a Instagram abans del 31/08 seran obsequiats/des 
per l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís amb 1 forfet d’esquí de dia per la 
temporada hivern 2022-2023. En cas d'empat entre 2 persones o més, es 
desempatarà segons el nombre de comentaris, si persisteix l’empat es 
seguirà l’ordre cronològic. 

 

El premi és tres (3) forfets d’esquí de dia, de la temporada 2022-2023 d’Ordino 
Arcalís d’un valor unitari de 41 €. 

 

El dimecres 31 d’agost de 2022 es farà el recompte dels «m’agrada». Als autors 
de les 3 fotos que en tinguin més, si compleixen tots els requisits, se’ls hi 
comunicarà que són els guanyadors via la xarxa Instagram.  

 

El concurs es desenvolupa en la xarxa social Instagram. Aquesta xarxa no 
permet l’accés dels menors de 13 anys, la promoció del concurs s’efectuarà 
només pels comptes d’Instagram de persones que declaren tenir més de 18 anys.  

 

 


