Av. Portal de l’Àngel, 36
08002 Barcelona
Tel. 93 318 32 24
gremi@gremideferreteria.org
Bases del sorteig
Campanya del 2 al 29 de novembre
"Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya"
BASES I CONDICIONS: La participació en aquesta Promoció implica el coneixement i l'acceptació per part del
participant de les presents bases i condicions. Qualsevol violació de les mateixes o dels procediments o
sistemes aquí establerts per a la realització del present concurs implicarà la immediata exclusió del mateix i / o
la revocació dels premis.
ORGANITZADOR
Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya, amb domicili social a l'Av. Portal de l'Àngel, 36
08002 Barcelona. NIF G08490732
ÀMBIT TERRITORIAL: El Sorteig s'organitza per a tot el territori de Catalunya i Andorra.
ÀMBIT TEMPORAL: Aquesta acció promocional es durà a terme del 2 al 29 de novembre de 2021.
CARÀCTER GRATUÏT DEL SORTEIG: El Sorteig es durà a terme sota la modalitat de 'sorteig gratuït', el que
significa que, per participar-hi, no s'abonarà cap quantitat econòmica.
REQUISITS DEL PARTICIPANT: Podran participar en el sorteig totes aquelles persones físiques, majors de 16
anys.
COM PARTICIPAR AL CONCURS
El Gremi de Ferreteria habilita dos canals per a participar al sorteig: Facebook i Instagram. Els participants
podran participar als canals descrits. Facebook: caldrà ser seguidor de la pàgina de Facebook del gremi
(https://www.facebook.com/gremiferreteriacatalunya/) i compartir el cartell del concurs, que estarà incrustat
com a primera publicació de la pàgina; Instagram: caldrà ser seguidor de la pàgina de Instagram del gremi
(https://www.instagram.com/gremideferreteriacatalun/) i compartir el cartell del concurs;
MECÀNICA DEL CONCURS
El dia 8 de novembre, entre tots els participants que s’hagin inscrit, es farà un sorteig de10 xecs regal de 50€.
(5 pels inscrits a Instagram i 5 pels inscrits a Facebook).
El dia 15 de novembre, entre tots els participants que s’hagin inscrit, es farà un sorteig de 10 xecs regal de 50€.
(5 pels inscrits a Instagram i 5 pels inscrits a Facebook).
El dia 22 novembre, entre tots els participants que s’hagin inscrit, es farà un sorteig de10 xecs regal de 50€. (5
pels inscrits a Instagram i 5 pels inscrits a Facebook).
El dia 30 de novembre, entre tots els participants que s’hagin inscrit, es farà un sorteig de 20 xecs regal de 50€.
(10 pels inscrits a Instagram i 10 pels inscrits a Facebook).
EL Gremi donarà a conèixer els noms dels guanyadors el mateix dia del sorteig publicant el nom, als canals de
les xarxes . El guanyador rebrà el premi per correu postal certificat. El xec caducarà el 30 de maig de 2022.

CONDICIONS DEL PREMIS DEL SORTEIG:
El sorteig consistirà en 50 xecs regal per valor de 50€ cada un d'ells, bescanviables en compres a qualsevol de
les ferreteries agremiades i Adherides al sorteig . (La llista de ferreteries adherides estarà a disposició dels
premiats que podran sol·licitar-la al gremi)
El premi no és bescanviable per diners en metàl·lic.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 11 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l'acceptació d'aquestes
bases legals consent que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer, del que el Gremi de
Comerciants de Ferreteria de Catalunya n’és el responsable, i utilitzades per remetre per carta, telèfon, correu
electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica, el resultat del sorteig.
L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament
d'un correu electrònic a gremi@gremideferreteria.org o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Av.
Portal de l’Àngel nº 36 08002 Barcelona, adjuntant en ambdós casos còpia del DNI
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el Sorteig suposa la plena i total acceptació d'aquestes bases i el compromís de complir-les.
Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels organitzadors.
AUTORITZACIONS: Qui resulti guanyador d'aquesta promoció, autoritza expressament al Gremi de
Comerciants de Ferreteria de Catalunya per a la publicitat, i difusió del seu nom i cognoms així com la població
de residència, o fotografies del lliurament del premi, per a la seva publicació en els mitjans de comunicació i
pàgina web del Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya.
MODIFICACIONS: La present promoció podrà ser suspesa, cancel·lada i / o modificada totalment o
parcialment, en qualsevol moment, al sol arbitri del Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya, prèvia
notificació a través dels mitjans de comunicació massiva, i sense dret a cap reclam per part dels participants .
El Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya és l'òrgan inapel·lable que interpretarà totes i cadascuna
de les qüestions que se suscitin amb relació a les presents bases i condicions.
DE LES LLEIS APLICABLES Aquesta promoció es considerarà emesa d'acord amb les lleis aplicables en el
territori de Catalunya. A tots els efectes legals que en sorgissin, seran interpretats i executats conforme i
d'acord a les disposicions i tribunals d'aquest país. Per al cas de contesa judicial sobre la interpretació i
compliment de cada un dels termes de les presents Bases i Condicions, serà competent únicament la justícia
civil i comercial de la Ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia dels PARTICIPANTS a tot altre fur o
jurisdicció que pogués correspondre.
El sol fet de participar en la present promoció, implica el coneixement i acceptació sense condició ni reserva,
per part del PARTICIPANT, de totes i cadascuna de les clàusules integrants en la present BASES i condicions,
sense dret a reclam de cap naturalesa.
BARCELONA, 1 de novembre de 2021

