SORTEIG DE REGALS 7a CURSA ENTRE VINYES DEL CELLER TOMÀS CUSINÉ
La Cursa i Caminada Entre Vinyes del Celler Tomàs Cusiné forma part del Circuit del Vi
en solidaritat amb la Fundació Catalana de Lupus i, junt amb la Cursa i Caminada
Nocturna Castell del Remei, té la voluntat de donar a conèixer i captar recursos per a la
investigació científica de la greu i, de moment, incurable malaltia sistèmica i
autoimmune.
Durant el procés d'inscripció, tots els participants poden adquirir fins a 10 butlletes per
a participar en el sorteig que tindrà lloc durant l'entrega de premis.
Per tal de poder recollir un regal s'hi ha d'estar present. En cas contrari, se sortejarà en
la pròxima cursa del Circuit del Vi, igual que si no surten els números premiats.

En aquesta edició, el llistat de regals que se sortegen -que s’actualitza a mesura que es
reben els obsequis per part dels col·laboradors- és la següent:



Allotjament d’1 nit per a 2 persones en habitació doble al Vilosell Wine Hotel
amb visita guiada i degustació de vins al celler Tomàs Cusiné.



1 dinar per a dues persones al restaurant del Castell del Remei.



3 visites guiades per a dues persones amb degustació de vins al celler Tomàs
Cusiné.



2 visites guiades per a dues persones amb degustació de vins al celler Castell
del Remei.



3 duos de vi Vilosell i Auzells del celler Tomàs Cusiné.



1 polo de l’equip Repsol Dakar donació del pilot Isidre Esteve.



2 samarretes de l’equip Repsol Dakar donació del pilot Isidre Esteve.



5 bosses d’X-Tram Esports amb, cadascuna: 1 bossa-sac, 1 ampolla-termo, 1
cinturó de corredor i 2 vals de descompte de 5 euros per a compra a
l’establiment de Mollerussa.



3 motxilles del Gimnàs Ekke.



4 discos Mudança del grup musical Uënsdei.



2 discos Resiliència del grup musical Bredda.



2 ampolles de 2 litres d’oli de la Cooperativa de Cervià.



1 safata de ceràmica de la Colla de Ceràmica d’El Vilosell.

