Sorteig entrades per veure l'espectacle «The Melting Pot Pourri» de Los Excéntricos
de la Fira del
del Trapezzi entre els seguidors de Centres Cívics Reus
BASES LEGALS
Aquesta promoció no és en absolut patrocinada, aprovada, associada o administrada per
Facebook. Li està proporcionant informació a Centres Cívics Reus i no a Facebook.
1.- La promoció s'inicia el dia 6 de maig a les 12.00 h i finalitza el dia 7 de maig a les 18.00 h.
El mateix dia 7 de maig a les 21.00 h es comunicarà el nom de la persona premiada.
2.- El premi sortejat en aquesta acció és una entrada doble per a l'espectacle «The Melting Pot
Pourri» de los Excéntricos, de la Fira Trapezzi de Reus.
3.- L'entrada serà personal i intransferible pel guanyador/a del concurs que podrà anar
acompanyat/da de qui vulgui.
4.- Requisits per al sorteig comentar la publicació mencionant la persona amb la que aniries a
veure l'espectacle.
5.- Està prohibit crear múltiples usuaris de Facebook per tenir més opcions d'accedir al premi,
en cas de fer-ho es desqualificaria immediatament del sorteig.
PUBLICITAT
- Els participants consenten que les seves dades personals puguin ser publicitades per Centres
Cívics de Reus per promocionar el sorteig, en qualsevol format i mitjà de comunicació, en cas
de resultar guanyador/a, tot això de conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999
de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de
Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que
això confereixi al participant que hagi guanyat, dret a cap remuneració o benefici a excepció del
lliurament del premi, en el seu cas.
RESOLUCIÓ
- Una vegada finalitzi el període de participació s'escollirà el guanyador/a mitjançant l'eina
«Random.org». Centres Cívics de Reus es posarà en contacte amb la persona agraciada a través
del Facebook, informant del procediment a seguit per poder adquirir l'entrada doble. Aquesta
persona haurà de respondre confirmant l'acceptació del premi abans de les 14.00 h del dia 8
de maig; de no ser així, s'entendrà que renuncia al premi i aquest quedarà desert.
La participació en el sorteig implica l'acceptació d'aquestes bases i del criteri de Centres Cívics
Reus per que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de l'elecció de la persona
premiada.
Centres Cívics Reus es reserva el dret de no tenir en compte la participació de la persona que
faci trampa o usos impropis en relació al concurs.

