
 

Rodabarris 

No és una carrera, no és una competició. Rodabarris és un recorregut amb bicicleta per barris 
de la ciutat de Palma. És una oportunitat per a gaudir d’un viatge per la teva ciutat en 
companyia d’altres persones que estimen la bicicleta.  

Els participants rebran un passaport al punt de sortida, que hauran d’anar segellant als 
diferents punts de control que trobaran durant tot el recorregut. Al final de l’activitat es farà 
una entrega de premis entre les persones que hagin realitzat el recorregut i tinguin els segells 
de cada districte (Centre, Llevant, Nord, Ponent i Platja de Palma, i Pla de Sant Jordi).  

Vine a viatjar amb nosaltres! 

Desenvolupament de Rodabarris 

La inscripció per a participar a l’activitat es pot fer:  

- Presencialment, a la plaça d’Espanya, el mateix dissabte 29 de setembre, entre les 
9.30 i les 10.30h 
- Telemàticament, al web www.mobipalma.mobi. La data màxima per a inscriure-s’hi 
és 28 de setembre  

A cadascuna de les persones inscrites, se li assignarà un número, que es farà servir una vegada 
hagi finalitzat l’activitat per al sorteig dels premis.  

S’iniciarà dissabte 29 de setembre a les 10.30 h, a la plaça d’Espanya, una vegada que els 
organitzadors n’hagin donat la sortida. Abans d’iniciar l’activitat, es lliurarà a totes les persones 
que s’hi hagin inscrit un passaport perquè es pugui segellar a tots els punts de control del 
recorregut.  

El mateix dissabte 29 de setembre, a les 13.30 h, una vegada finalitzada l’activitat, començarà 
la cerimònia d’entrega de premis. 

Premi  

Hi haurà un premi consistent en una bicicleta plegable i 2 cartes regal amb 2 viatges d’anada i 
tornada interilles amb Baleària cadascuna 

Per a optar als premi s’haurà d’estar inscrit correctament a l’activitat i tenir-ne segellat el 
passaport, que s’entregarà al lloc de sortida, per a demostrar que s’ha passat per tots els punts 
de control.  

Les dades tractades a les inscripcions són confidencials, i s’arxiven i custodien d’acord amb les mesures de seguretat 
establertes. El responsable del fitxer amb les dades obtingudes és l’Ajuntament de Palma, i aquestes només es 
comunicaran a terceres persones, complint les obligacions legals o amb consentiment previ, segons el que preveu la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  Així mateix, també segons el 
que disposa el mateix text legislatiu, es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un 
escrit, dirigit a l’Ajuntament de Palma.  

L’organització es reserva el dret de cancel·lar, acurçar o posposar l’operació si les circumstàncies ho requereixen, 
sense necessitat de justificar la seva decisió. La inscripció suposa l’acceptació de les bases. Sorteig dels premis. A 
continuació, figura una llista dels premis que se sortejaran entre tots els treballadors que hagin participat a El Repte 
i hagin emplenat el formulari. 


