BASES SORTEIG TARGETA REGAL DE L’ILLA AL FESTIVAL PREDRALBES 2019

TITULARITAT
L’Associació de Comerciants del Centre Comercial L’illa Diagonal amb domicili en Avda. Diagonal
569, 2ª planta. 08029 Barcelona. CIF: G-60486420, (d'ara endavant L’illa), és la promotora
d’aquest sorteig, i que es regeix per les següents bases legals:

1. FINALITAT
L’illa empren aquest sorteig amb la finalitat d’incentivar la participació dels usuaris i donar a
conèixer el centre comercial així com augmentar la seva BBDD.
2. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS I SISTEMA
Durant els dies 10,12,15,18,20,21 de juny i 3,7,12 i 15 de juliol L’illa ocuparà un stand a les
instal·lacions del festival Jardins de Pedralbes.
Per participar, les persones que s’acostin a l’stand, durant aquests dies hauran d’omplir la
butlleta participativa amb les seves dades (seu nom i cognom, així com adreça, mail i telèfon de
contacte). Una vegada omplerta l’hauran de depositar a l’urna de la promoció que trobaran al
mateix espai.
Cada persona només pot participar un cop al dia al concurs.
El guanyador es s’escollirà entre tots els participants el dia 17 de juliol. El sorteig es farà a les
oficines centrals per un membre de l’Associació de Comerciants del Centre Comercial L’illa
Diagonal
3. ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS
La Participació al sorteig es podrà fer qualsevol dels dies: 12,15,18,20,21 de juny i 3,7,12 i 15 de
juliol.
El nom del guanyador es publicarà a Facebook el dijous 19 de juliola partir de les 10.00a.m. Serà
a partir d’aquest mateix moment quan l’organització es posarà en contacte amb els guanyadors
per coordinar els corresponents premis.

4. LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR
Podrà participar en aquesta acció tot usuari major d’edat i resident al territori espanyol que, amb
acceptació de quant disposat en aquestes Bases, segueixi en tots els seus termes la mecànica de
participació que s’especifica. Queden exclosos de participar en aquest concurs els treballadors
de L’illa, els familiars directes d’aquests, així com els treballadors de les empreses integrades al
centre comercial i els seus familiars directes. Si en el moment d’entrega el participant no
compleix algun d’aquest requisits, es farà un nou sorteig entre tots els participants per
determinar un nou guanyador.

5. PREMI
El premi objecte de sorteig és una Targeta regal del Centre Comercial L’illa Diagonal carregada
amb 300 euros per realitzar compres a les botigues d’aquest centre.
Condicions:
* El premi no es pot bescanviar per un altre article diferent ni per diner en metàl·lic.
* El premi és per a la persona premiada, en cap cas aquesta podrà derivar el premi a un
tercer.</em>

6. RESERVES I LIMITACIONS
L’illa es reserva el dret d’anul·lar el present concurs, suspendre’l, o bé canviar alguna de les seves
condicions si per causes tècniques o de qualsevol altre índole aliena a la seva voluntat no pogués
complir amb el normal desenvolupament del mateix, segons l’establert a les presents Bases.
L’illa no guarda cap responsabilitat ni compensarà als participants si per causa de força major o
imperatiu legal hagués de ser anul·lat o suspès el present concurs, situació que es posaria
convenientment en coneixement del públic.

8.- CONSIDERACIONS GENERALS
Passats 10 dies des de la finalització del concurs, no s’atendrà cap reclamació sobre el mateix.
Si passats 3 dies des de la selecció del guanyador, no s’ha pogut contactar/tenir resposta per part
del premiat, es tornarà a seleccionar una altra persona guanyadora entre tots els participants
L’associació de Comerciants de L’illa Diagonal es reserva el dret de resoldre segons la seva
interpretació els aspectes no previstos en aquestes bases.

9.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES PELS PARTICIPANTS
La participació en aquesta acció implica l’acceptació sense reserves de les presents bases i les
decisions de L’illa derivades de la present promoció.

