BASES REGULADORES DEL SORTEIG D’UN PATINET
ELÈCTRIC A LA FIRA DE LA MOBILITAT
CLÀUSULA 1.- ORGANITZACIÓ
En el marc de la Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès, Promoció Econòmica de Sabadell, SL, amb
domicili a Sabadell, carretera Barcelona, 208 bis, i amb NIF B63394043, organitza el sorteig d’un
PATINET ELÈCTRIC d'acord amb les condicions que es descriuen en aquestes bases.
CLÀUSULA 2– OBJECTIU I CONDICIONS DEL CONCURS.
Durant el període de vigència del concurs, qui desitgi participar en el mateix haurà de:

Complimentar el full d’inscripció amb totes les dades necessàries i que es demanen als sols
efectes de contactar amb la persona en el cas de resultar guanyadora o guanyador.

Complir amb els requeriments establerts, participant en les activitats incloses a la Fira, i
obtenint el segell de validació de cinc activitats o més.

Introduir el full degudament complimentat a l’urna de participació que es trobarà a l’entrada de
la Fira

Cada participant només pot introduir una sola butlleta.
CLÀUSULA 3.- QUI POT PARTICIPAR.



Persones físiques majors de 18 anys
Queden excloses del sorteig aquelles persones que laboralment o funcionarialment estiguin
vinculades a Promoció Econòmica de Sabadell, SL, a l’Ajuntament de Sabadell o al Gremi de
Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província.

CLÀUSULA 4.- PREMI.
El participant agraciat d’acord amb el procediment inclòs a la CLÀUSULA 5, obtindrà com a premi un
patinet elèctric
CLÀUSULA 5.- CONCURS.
La participació en el concurs únicament requerirà complimentar les dades del full de participació així com
la realització de les activitats vivencials esmentades, recollint el segell individual de com a mínim 5
activitats.
El concurs s’iniciarà el dia 4 d’abril a les 10 hores i finalitzarà el dia 6 d’abril de 2019 a les 13 hores.
El sorteig tindrà lloc a les 13.30 hores del dissabte 6 d’abril a la zona Speakers’ Corner de Fira Sabadell.
CLÀUSULA 6.- GUANYADOR/A.
El nom de la persona guanyadora serà obtingut a través de l’extracció manual d’un full d’inscripció
introduït prèviament per tots els/les concursants en una urna precintada. S’extrauran dos papers més en
format reserva. El procés serà públic.
Per adquirir el premi, i en cas de no estar present en l’hora indicada al sorteig a la Fira Sabadell, la
persona ha de mostrar el DNI per comprovar si les seves dades coincideixen amb les del guanyador/a.

CLÀUSULA 7.- LLIURAMENT DEL PREMI.
Per adquirir el premi, i en cas de no estar present en l’hora indicada al sorteig l’organització contactarà
per telèfon i correu electrònic amb la persona guanyadora. Si en el termini d’una setmana des de que
s’hagi enviat el correu o s’hagi intentat contactar per telèfon la persona no respon els missatges o no
recull el premi es passarà a contactar amb la persona de reserva 2 i es procedirà de la mateixa manera.
El mateix procediment s’utilitzarà amb la persona de reserva 3 si la reserva 2 tampoc respon els
missatges o recull el premi en el termini indicat.
Per al lliurament del premi, la persona guanyadora hauria de personar-se amb el seu DNI en el lloc que
se li indiqui.
CLÀUSULA - 8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
Les dades personals facilitades pels participants seran utilitzades única i exclusivament per a contactar
amb la persona guanyadora del sorteig. Les butlletes que no hagin resultat guanyadores o reserves,
seran destruïdes en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la celebració del sorteig. Les que hagin
resultat guanyadores o reserves, es destruiran un cop s’hagi fet entrega del premi.
CLÀUSULA - 9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.
El fet de participar en el sorteig implica acceptar íntegrament aquestes bases.
Promoció Econòmica de Sabadell, SL, té dret a modificar les Bases del Concurs, parcial o totalment en
qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anular el sorteig o no fer entrega del premi en
cas de detectar alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, es donarà publicitat d’aquesta al
web de l’esdeveniment.
Promoció Econòmica de Sabadell, SL, es reserva el dret d'excloure de la participació a tots els
participants que estiguin incomplint les condicions de participació. L’exclusió d’un participant per qualsevol
causa, implicarà la pèrdua de tots els drets derivats de la seva participació.
Promoció Econòmica de Sabadell, SL, queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir
algun error en els dades facilitades pels propis participants que impedeixin la seva identificació.
Promoció Econòmica de Sabadell, SL no es fa responsable de:



L’ús que del premi realitzi la persona guanyadora.
Els defectes del regal promocional. La persona guanyadora haurà de posar-se en contacte
amb el proveïdor del premi en el cas que aquest pateixi de qualsevol defecte de fabricació.

CLÀUSULA 10. - LLEI APLICABLE - CONTROVERSIA.
Aquestes bases són subjectes a la legislació espanyola. Es podrà presentar reclamació en relació al
sorteig en el correu electrònic info@firasbd.com, en el termini màxim de 15 dies següents a la celebració
del sorteig.

