BASES DEL SORTEIG FINAL DE CAMPANYA:
Base 1a. Àmbit i durada
Per poder participar al sorteig serà necessari:
- Haver completat l’àlbum de cromos “Viu, compra i diverteix-te a Llançà” en el període de 1 d’octubre a
15 de desembre.
- Haver mostrat l’àlbum complet al personal de l’oficina de turisme (C/ Camprodon, 16-18 – costat
Eurospar) perquè aquests el validin amb un segell.
- Haver omplert la butlleta de participació al sorteig que trobareu a l’oficina de turisme abans del 16 de
desembre.
El guanyador serà escollit segons mecànica fiada a la base 3a.
Base 2a. Condicions de participació
Les condicions de participació al sorteig són les següents:
a) Només podran participar aquelles persones que hagin omplert la butlleta abans del 15 de desembre.
b) El premi és personal i intransferible (excepte en situacions extraordinàries esmentades més endavant).
c) La butlleta haurà d’anar a nom del nen/a i del pare/mare o tutor major de 16 anys.
Base 3a. Mecànica del sorteig
A cada persona inscrita se li assignarà un número. L’elecció dels guanyadors es realitzarà mitjançant un sorteig
a través d’una eina que assignarà els números escollits, de manera aleatòria, i que tindran les condiciones de
guanyadors.
A més a més dels 18 guanyadors, també s’escolliran 18 números de reserva.
El sorteig es realitzarà el dimecres 16 de desembre, i es contactarà els guanyadors per telèfon. Si fos
impossible contactar amb el guanyador, en el termini de 1 dia natural a la data de comunicació, es passaria a
contactar amb el primer de la reserva.
L’Ajuntament de Llançà declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o retràs en la participació, pèrdua de la
informació o qualsevol problema que s’escapi del seu control.
Base 4a. Premis del sorteig
Hi haurà 18 guanyadors, cadascun s’endurà un premi diferent, escollit de manera aleatòria (el guanyador no
podrà escollir el premi en cap cas). Els premis són productes oferts pels establiments participants a la
campanya:

ESTABLIMENT
Electrodomèstics Elco
Elektrocoll Casti SL
Foto Pumareda
Fruites i verdures Esteve
Les Flors
Llibreria Felip
Nàutica i pesca Semprecalma
Pastisseria Guisset / Granja Toc's
Peixateria Semprecalma
Perruqueria Andreu
Perruqueria i estètica Sònia
Perruqueria Imatge
Regals Mar
Rostisseria Llançà
S'inergy
Valvi / Eurospar / Spar
Valvi / Eurospar / Spar
Vibio Productes Ecològics

PREMI
Auriculars
Raspall de dents elèctric
2 llibres + estoig
Panera de fruita
Planta
Llibre
Combo de pesca
Esmorzar per a 2 persones
Peix del dia
Tallat de cabells + gel fixador
Lot de productes de perruqueria i estètica
Tall de cabells i secat
Joc de taula
1 pollastre + 4 racions de patates + 1 ampolla de vi
Rellotge infantil - juvenil submergible 10 Atm
Altaveu portàtil Bluetooth
Tablet
Lot de productes infantil

El premi no es podrà canviar pel seu equivalent en metàl·lic. Amb anterioritat al lliurament dels premis, els
guanyadors hauran d'acreditar la seva identitat a través de la següent documentació oficial: DNI o passaport o
NIE vigents.
L'acceptació del premi implica autoritzar a l’Ajuntament de Llançà a difondre, pels mitjans que consideri
convenients, nom i cognoms complets, fotografia o fotografies, i en general tots aquelles dades que es puguin
requerir amb l'objectiu de difondre el grup i el sorteig als mitjans en la forma que es tingui per convenient, tot
això sense dret a cap compensació.
El premi no es podrà vendre ni regalar a terceres persones, només el podrà aprofitar una tercera persona en
cas de ser un familiar directe del guanyador (pares, germans o fills).
Base 5a. Exclusions
No podrà ser guanyador cap persona que no hagi omplert la butlleta del sorteig abans del 16 de desembre, ni
cap nen/a sense la firma del seu pare/mare/tutor en la butlleta, o que hagi realitzat qualsevol acte,
negligència o omissió que comporti l'incompliment de les presents bases.
Base 6a. Anul·lació o suspensió del sorteig
L’Ajuntament de Llançà es reserva el dret d'anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna condició
en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament
segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els participants tinguin dret a percebre
qualsevol compensació.

Base 7a. Acceptació de les bases
La consideració de guanyador del sorteig suposa l'acceptació expressa de les presents bases i el coneixement
de la mecànica del sorteig.
Base 8a. Dades errònies
En el suposat cas que hi hagi errors en les dades que constin en el perfil del guanyador de manera que no sigui
possible la seva identificació i / o comunicació, l’Ajuntament de Llançà queda exempt de qualsevol
responsabilitat.
Base 9a. Protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa al
guanyador del sorteig que les dades que subministri s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal,
del qual és responsable i destinatari l’Ajuntament de Llançà, i s'usaran exclusivament per a l'enviament
d'activitats formatives que aquesta realitzi. Així mateix, el guanyador autoritza la cessió d'aquestes dades a la
les empreses participants al sorteig per a idèntica finalitat.
L’Ajuntament de Llançà es compromet, segons el que fixa la normativa abans esmentada, a complir la seva
obligació de secret de les dades de caràcter personal i de guardar adoptant les mesures de seguretat
necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les
puguin utilitzar per a finalitats diferents a les permeses i/o autoritzades pel guanyador, tenint en compte en tot
moment
l'estat
de
la
tecnologia.
El guanyador, i alhora cedent, podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se
per escrit a l’Ajuntament de Llançà, Av. Europa, 37, 17490 Llançà, o enviant un correu electrònic a
promocioeconomica@llanca.cat.

