
Condicions de participació en l’acció promocional de QKART, circuit urbà 
de cucaferes artístiques 
 
Objecte, Dates i Àmbit. 
 
Tortosa Turisme, a través del Circuit Urbà de Cucaferes Artístiques ofereix, al 
públic infantil i familiar, la possibilitat de descobrir el patrimoni de la 
ciutat  mitjançant la reinterpretació d’un element tan arrelat al nostre imaginari 
com és la Cucafera.  
Es tracta de resseguir el circuit urbà de 16 cucaferes, pintades majoritàriament 
pels alumnes de tercer de les escoles de la ciutat i els pobles, ubicades en els 
principals espais històrics i patrimonials del municipi, on les cucaferes tindran 
el seu cau aquests dies. 
L’objectiu d’aquest concurs és entretenir-nos i conèixer curiositats de Tortosa. 
La durada serà entre el 29 de novembre de 2022 i el 8 de gener de 2023, amb 
la possibilitat de prorrogar-ho per un termini que es concreti posteriorment. 
 
Nom de la promoció 
 
QKART és nom del Circuit Urbà de Cucaferes Artístiques que neix amb 
l’objectiu  d’implicar l’alumnat de primària de les escoles de Tortosa en la 
descoberta del seu patrimoni alhora que fomenta l’expressió artística 
mitjançant la reinterpretació d’un element tan arrelat al nostre imaginari com és 
la Cucafera. Així mateix, Tortosa Turisme ofereix com activitat de descoberta 
dirigida al públic infantil i turisme familiar.  
 
 
Descripció i mecànica de la promoció 
 
Per participar al QKART, el recorregut a seguir per localitzar les 16 cucaferes 
artístiques i rebre un obsequi per a tota la família, s’ha de tenir 14 anys o menys 
i realitzar l’activitat en família. 
 
Per obtenir el vostre regal, us heu de fer una foto amb 8 de les 16 cucaferes, 
passar per l’Oficina de Turisme, mostrar-nos les imatges i us lliurarem el vostre 
regal. 
 
Només es lliurarà un obsequi per família i fins esgotar existències. 
 
 
Protecció de dades Personals. 
 
En cap cas les dades dels participants s’incorporaran a cap mena de fitxer. Es 
recolliran dades anònimes a nivell estadístic. 
 
Altres normes de la promoció. 
 
La simple participació en aquesta promoció implica l'acceptació d'aquestes 
Bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de Tortosa Turisme, pel que fa 
a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquesta promoció, de manera 



que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà 
l'exclusió del participant i, com a conseqüència del mateix. Tortosa Turisme, 
quedarà alliberada de l'acompliment de qualsevol obligació contreta amb ell. 
 
- Tortosa Turisme, es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d'aquesta promoció i en qualsevol moment i / o finalitzar-la de 
forma anticipada si fos necessari per una causa justa, sense que això pugui 
derivar cap responsabilitat.  
 

- La validesa d’aquestes condicions serà fins finalització del termini establert o 
l’esgotament d’existències. 


