
 
 

CONDICIONS DEL PREMI DEL VIATGE A DISNEYLAND PARIS 
 

 

● Cerdanyola Comerç i Serveis regala un viatge a Disneyland Paris com a premi de la 

seva campanya de Nadal Aquest Nadal, deixa’t portar per les estrelles. 

● El sorteig del premi tindrà lloc el proper dissabte 18 de gener de 2020 a les 13:30h 

en un acte públic a la Plaça Abat Oliba de Cerdanyola del Vallès.  

● Per tal de poder participar al sorteig, és imprescindible haver emplenat el passaport 

CCS amb 10 segells diferents entre establiments associats i/o tallers de nadal de 

l’entitat (14-28/12 i 04/01)  i les dades personals de contacte. 

● Els passaports participants s’hauran de dipositar a la gran urna que hi haurà 

instal·lada a la mateixa plaça el matí del 18/01/20 a partir de les 11:30h fins a les 

13:30h.  

● El viatge a Disneyland Paris és per a quatre persones . 

● El viatge inclou els vols BCN-Paris / Paris-BCN, trasllats aeroport-Disney Disney-

aeroport, l’allotjament a l’hotel 2 nits per a les 4 persones, les taxes  i les entrades 

per a les 4 persones al parc a més a més de l’assegurança bàsica.  

● El premi està valorat en 2000€. En cas que l’import del viatge escollit  per les 

persones guanyadores sigui superior als 2000€, tot el que sobrepassi anirà a càrrec 

de les persones guanyadores. 

● El premi en cap cas podrà ser objecte de compensació en metàl·lic. 

● El dret a obtenir el premi és intransferible. En tot cas, Cerdanyola Comerç i Serveis 

es reserva el dret a permetre la cessió del mateix. 

● El premi s’haurà de gaudir durant l’any 2020. 

● La junta de Cerdanyola Comerç i Serveis resoldrà qualsevol cas no previst en 

aquestes bases. 

● Les persones guanyadores es comprometen a enviar a l’entitat un mínim de 3 

fotografies del viatge, cedint al mateix temps, els drets d’imatge per a les 

publicacions tant a xarxes com al web de l’entitat per a la promoció del premi. 

 


