Bases del sorteig DBF Birds 2018
Aquest document senta les bases del sorteig anomenat DBF Birds organitzat
per el Delta Birding Festival en col·laboració amb el ZOO de Barcelona.
Mecànica
Tots els nens i nenes i les persones que ho demanin assistents al Delta
Birding Festival durant els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2018 i que
passin per la recepció de MónNatura Delta, rebran una butlleta amb el
títol "DBF Birds". En aquesta butlleta trobaran una relació de noms
d'ocells típics del Delta de l'Ebre.
A tot el recinte de MónNatura Delta es trobaran maquetes, fotografies,
il·lustracions o reproduccions de tota mena dels ocells mencionats a la
butlleta acompanyats del logotip del DBF Birds i un número. Es tracta
que els participants identifiquin els ocells i escriguin el número que
veuran al costat de cada ocell a la butlleta de participació
La butlleta s'haurà de depositar en una urna a la recepció de
MónNatura Delta, amb les dades del participant i les respostes.
Les butlletes que no continguin les dades dels participants no podran
optar al sorteig. Només s'acceptarà una butlleta per persona.

Sorteig
D'entre totes les persones que identifiquin correctament els ocells amb
els seus números, es sortejarà un premi cortesia del ZOO de
Barcelona.
El sorteig es farà la setmana posterior al festival i el guanyador es
publicarà a les xarxes socials del Delta Birding Festival (Twitter,
Facebook i Instagram).
Es contactarà al premiat personalment i se li comunicarà com procedir
per obtenir del premi.
Premi
El premi consistirà en:
o Visita personal i guiada a l'avifauna del Zoo (tant la silvestre com
col·lecció) + Visita a espais no oberts al públic habitualment
(Servei veterinari, magatzem…).*
o Llibre "Els ocells silvestres del Zoo de Barcelona"
o Llibre "Atles dels ocells nidificants de Barcelona"
* La visita estarà limitada a 4 persones i les dates seran a confirmar
entre el ZOO i la persona guanyadora.

