
 
 
 

 

#REPTE8000PASSOS 

 

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, des de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca es 

vol animar a la població a participar en el concurs organitzat per l’àrea d’Esports i Medi Ambient 

del consistori: #repte8000passos. 

 

OBJECTIU 

L'objectiu és fomentar hàbits saludables animant a la població al fet que realitze a peu els 

recorreguts curts habituals i, al mateix temps, reduir les emissions de CO₂ en substituir l'ús de 

vehicles de motor pels trasllats caminant. 

 

BASES 

1. Ser major d'edat. 

2. Realitzar RECORREGUTS DIARIS que incloguen almenys 8000 passos, que és el mínim 

recomanat que marca l'OMS. 

3. Els recorreguts tindran lloc durant els dies 20, 21, 22, 23 i 24 de setembre de 2021. 

4. Els passos hauran de quedar registrats mitjançant un telèfon intel·ligent, podòmetre 

o rellotge digital. 

5. Les dades s'hauran d'enviar a través del següent formulari: 

https://forms.gle/tqvHzphSJJe7xRsv6 

6. El formulari haurà d'emplenar-se amb totes les dades que es demanen i enviar-se per 

a poder participar en el sorteig, incloent-hi imatges amb el registre de passos. 

7. Les persones que superen els 10.000 passos diaris tindran una participació extra en 

el sorteig. 

8. Les participacions podran enviar-se fins al dilluns 27 de setembre de 2021. 

9. El sorteig se celebrarà el dia 28 de setembre amb totes les participacions rebudes. 

https://forms.gle/tqvHzphSJJe7xRsv6


 
 
 

10. Hi haurà un únic guanyador, que rebrà una mensualitat en el gimnàs municipal 

d'Alfara del Patriarca. El premi no podrà ser canviat per diners. La persona 

guanyadora serà notificada a través del telèfon facilitat en el formulari de participació 

i serà publicat en les xarxes socials i web del consistori. 

  

S'informa les persones participants que el simple fet de participar en el sorteig implica la total 

acceptació d'aquestes bases. Les dades dels usuaris no seran utilitzades per a cap altra finalitat 

que no siga la participació en el present concurs, i qualsevol fitxer serà eliminat una vegada 

finalitzat el mateix. 

 


