
 
GIMCANA CULTURAL AL MUA 

 
Organitza: Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües 
 
 

PRESENTACIÓ 

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant organitza la 

primera Gimcana Cultural del MUA en la Setmana de Benvinguda del curs 2016/2017, per 

a promoure l'assistència dels estudiants de la UA a les instal·lacions del MUA, i per a fer 

conèixer la programació cultural, els tallers, les aules i les exposicions de la Universitat 

d'Alacant. 

 

DESTINATARIS 

Podran participar-hi tots els estudiants matriculats en la UA durant el curs 2016/2017, amb 

la presentació de la TIU i amb el compliment dels requisits que s'estableixen en aquestes 

 

BASES 

 

 Primera  

◦ La gimcana tindrà lloc el dijous 29 de setembre de 2016, al pati del MUA. Es 

tracta d'una activitat presencial i la participació serà individual. 

 

 Segona  

◦ Aquesta activitat començarà a les 11.30 h, moment en el qual es lliurarà a cada 

participant un document amb les proves. 

◦ A les 12.50 h es tancarà la recepció de les respostes, moment en què es 

procedirà a validar tota la documentació lliurada, i al posterior lliurament dels 

premis. 

 

 Tercera  

◦ La gimcana constarà de deu preguntes/proves a les quals els participants 

hauran de respondre correctament. Per a alguna de les respostes serà 

necessària la utilització de Twitter, de la menció de @CulturaenlaUA i de 

l’etiqueta #MammaMUA, i de Facebook. 

 

 Quarta  



◦ El primer participant que responga correctament a les deu preguntes tindrà com 

a regal una càmera de vídeo esportiva. 

◦ Entre tots els participants es farà un sorteig presencial en el qual es lliurarà una 

altra càmera de vídeo esportiva. 

 

 Cinquena. Els premis són individuals i no es podran declarar deserts. En cas de no 

haver-hi participants amb totes les respostes correctes, el guanyador serà el primer 

que presente més respostes encertades. 

 

 Sisena  

◦ Marc legal i pressupostari:  

Els premis per a aquesta convocatòria estan consignats en el capítol 2 del 

Servei Cultura de la Universitat d'Alacant, centre de despesa 011530. El 

lliurament dels premis esmentats està supeditat a la disponibilitat de liquiditat 

de la UA. 

 

 Setena. Els membres de l'organització seran persones designades pel Vicerectorat 

de Cultura, Esport i Llengües. Les decisions de l'organització seran inapel·lables i 

es comunicaran el mateix dijous 29 de setembre al final de la gimcana. També es 

publicaran en la pàgina www.veu.ua.es i en les xarxes socials de CulturaenlaUA. 

 

Més Informació:  

E-mail: concursos.cultura@ua.es     Web: www.veu.ua.es 

 

http://www.veu.ua.es/
http://www.veu.ua.es/

