Bases del sorteig COMPRAR A ARTÉS TÉ PREMI!
En el marc de la campanya de promoció del producte fet a Artés que promou l’Ajuntament
d’Artés, s’organitza un sorteig entre totes les persones que omplin i dipositin targetes
complertes i segellades a les bústies ubicades en els comerços que venen producte fet a Artés,
d’acord amb els termes i les condicions que s’indiquen a continuació.
La participació en el sorteig atribueix la condició d’usuari o participant i implica l’acceptació de
les condicions d’ús següents. Qualsevol manifestació en sentit contrari, és a dir, de no
acceptació de les presents condicions del sorteig, implicarà l’exclusió del participant
Condicions del sorteig
-

Participants:
Totes les persones majors d’edat de qualsevol nacionalitat i lloc de residència que hagin
omplert correctament la targeta entregada pels comerços que venen algun producte fet a
Artés.

-

Targeta:
Els establiments comercials d’Artés que comercialitzen com a mínim un producte fet a
Artés i que estan identificats amb un vinil adhesiu amb el logotip de la campanya
entreguen una targeta als seus clients per participar en la campanya, entre el 22 de març i
el 25 d’abril de 2019, inclosos. Quan el client realitza una compra de producte fet a Artés
en aquell establiment, l’establiment segella la corresponent casella en la targeta amb el
segell propi de la campanya. La targeta queda completada correctament si s’han realitzat 6
compres de com a mínim un producte fets a Artés en 6 establiments diferents del total
d’establiments que venen productes fets a Artés i que participen en la campanya.
Es posaran a disposició dels establiments targetes numerades. Junt amb les targetes
també s’entregaran bosses de roba que l’establiment podrà entregar quan una persona
hagi completat correctament la targeta. Només es podrà entregar una bossa per persona.
En les butlletes, els establiments adherits hi hauran d’inserir el seu segell identificatiu. Si
els establiments volen més targetes, hauran de sol·licitar-les a l’Ajuntament. Es lliuraran
targetes fins a acabar les existències.

-

Durada:
La durada de la campanya s’estableix entre el 22 de març i el 25 d’abril de 2019, inclosos.

-

Premis:
• 200 bosses de roba serigrafiades amb la imatge del fet a Artés que s’entregaran a les
primeres 200 persones que completin correctament la targeta de la campanya al llarg de la
durada de la campanya.

• 10 lots de productes fets a Artés valorats en 50 euros cada un i 3 lots de productes fets a
Artés valorats en 100 euros cada un. Es realitzarà un sorteig amb totes les targetes
recollides. El premi no pot ser canviat per diners en efectiu ni per cap altra cosa.
-

Sorteig:
Participen en el sorteig totes les targetes recollides durant la campanya i fins el 25 d’abril
de 2019 inclòs. El sorteig es realitzarà el divendres 26 d’abril. No serà un sorteig públic.
Les persones que han resultat premiades seran trucades per part de l’ajuntament per tal
d’informar-les, i se’ls demanarà que siguin presents en l’acte d’entrega dels premis, dijous
2 de maig a les 20.30h a l’Espai Artium del Celler Cooperatiu d’Artés.

-

Acte d’entrega
L’acte d’entrega dels premis es realitzarà el dijous 2 de maig a les 20.30h. a l’Espai Artium
del Celler Cooperatiu d’Artés. L’acte consistirà en fer lliurament a cada persona premiada
del premi corresponent.

-

Publicitat:
La persona premiada autoritza l’ajuntament d’Artés a utilitzar i publicar el seu nom i la
seva imatge en anuncis i campanyes publicitàries transmesos o divulgats per qualsevol
mitjà, forma o suport i que estiguin relacionats amb aquest sorteig, sense remuneració
addicional.

-

Protecció de dades
En virtut de la normativa de Protecció de Dades Personals, les dades personals facilitades
s’incorporen en un fitxer denominat Campanyes. La finalitat d’aquest fitxer és la de
gestionar el sorteig. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades
durant un any. En qualsevol cas la persona podrà indicar la revocació del consentiment
atorgat, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o l’oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions
caldrà que es facin a promoeco.artes@artes.cat

-

Dret d’exclusió i modificació:
L’ajuntament d’Artés es reserva el dret d’excloure de la participació en el sorteig les
targetes que s’estimi que incompleixen les bases del concurs.

