BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ en el sorteig de 2 tiquets per pujar al globus estàtic del
dia 2 de juliol al Castelló Sobirà de Sant Gervàs
1.- Entitat ORGANITZADORA DEL SORTEIG
L’Ajuntament de Gavet, amb domicili a: Casa Consistorial, C/Únic, 20 - 25639 Gavet de la Conca, i NIF:
P2503000H i, amb la finalitat de garantir que tothom pugui participar en el sorteig de pujar amb globus estàtic
a través d’internet. Inscripció exclusiva per a majors d’edat.

2.- DATA d’inici i data de finalització
Les inscripcions es faran del 18 al 24 de juny del 2022. I un cop rebudes totes les inscripcions, es farà
el sorteig el dia 27 i s’informarà les persones premiades a través del correu electrònic que hagin
aportat prèviament a la inscripció.
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
És important subratllar que la participació en el Concurs suposa l'acceptació incondicional i el respecte
de la disposició a les presents Bases Legals.
Els requisits de participació seran els següents:
Podran participar aquelles persones que siguin majors d’edat.
Només hi podran participar aquells participants que:
- Les dades personals amb què els participants omplin el formulari d'inscripció hauran de ser dades
veraces.
- Els Participants només es podran inscriure una vegada a la present promoció.
La mecànica de la Promoció consisteix en:
1- Inscripció al concurs a través de l’enllaç: https://forms.gle/SAr1QDJHMkXUY6tE6
2- El dia 27 de juny s’informarà les persones guanyadores. 2 tiquets per persona guanyadora.
3- Del 27 al 30 de juny del 2022, es podran recollir tiquets a l’Ajuntament de Gavet de 9:00 h a
13:00 h per pujar al globus estàtic de la jornada cultural del dia 2 de juliol del 2022.
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
S'escolliran 35 persones guanyadores amb 2 tiquets per persona.
La selecció dels guanyadors i suplents es farà de forma aleatòria a través d’una plataforma de selecció
aleatòria.
Les persones guanyadores rebran un correu electrònic i podran recollir els tiquets a l’ajuntament de
Gavet de 9 h a 13 h. També podran contactar amb l’ajuntament per altres consultes: Tel. 973650217 /
whatsapp 621229360 / correu electrònic: ajuntament@gavet.cat

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’Ajuntament de Gavet, amb domicili a: Casa Consistorial, C/Únic, 20 - 25639 Gavet de la Conca, i NIF:
P2503000H, informa que les dades personals de contacte aportades només seran utilitzades per la
realització del sorteig de 2 tiquets per pujar al globus estàtic el dia 2 de juliol del 2022 al Castelló Sobirà
de Sant Gervàs.
10.- CANVIS
L’organització es reserva el dret de posposar o suspendre el concurs per causes de força major.

