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Sorteig | Vols gaudir de totes les
projeccions del Festival Nits de
cinema oriental?
Osona.com sorteja 8 abonaments Nitòman, que permeten accedir a totes les
projeccions del certamen

La Bassa dels Hermanos serà una de les dues seus del Festival Nits | Adrià Costa

Ets un amant del cinema oriental o del cinema en general? Estàs d'enhorabona. Osona.com
sorteja vuit abonaments Nitòman per accedir gratuïtament a la totalitat de les projeccions del
Festival Nits de cinema oriental de Vic (https://cinemaoriental.com/) . Enguany, se celebrarà del
20 al 25 de juliol i projectarà un total de 41 pel·lícules.
[nointext] [noautor]
Per optar a un dels vuit abonaments Nitòman que sortegem només cal omplir el següent
formulari:
S&#39;està carregant?
L'abonament Nitòmanhttps://cinemaoriental.com/producte/abonament-nitoman/)
(
dona accés a
totes les sessions de pagament de L'Atlàntida i també a les sessions nocturnes a la Bassa dels
Hermanos (tot i ser gratuïtes, cal fer reserva prèvia per poder accedir a la Bassa, a causa de les
restriccions derivades de la Covid-19).
En canvi, no inclou els sopars de la Bassa -si es vol sopar, cal comprar el tiquet anticipadament a
través del web del festival ( https://cinemaoriental.com/la-cuina-de-la-bassa/) ).
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[noticia]66345[/noticia]
[h4]Bases del sorteig[/h4]
Els guanyadors obtindran un dels abonaments Nitòman del Festival Nits de cinema oriental de Vic.
El termini per participar en el sorteig es tancarà el diumenge 18 de juliol a les 23.59.
Un cop fet el sorteig, Osona.com contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el
seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.
Només es pot participar al sorteig una vegada.
Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu
sortejos@naciodigital.cat (mailto:sortejos@naciodigital.cat) .
Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de NacióDigital. També es pot optar a
rebre els diversos butlletins de NacióDigital marcant la casella corresponent.
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