BASES DE LA CAMPANYA:
El comerç de Cerdanyola, enganxa!
1. El joc és obert a tothom que compri als establiments associats a Cerdanyola Comerç i
Serveis.
2. Els establiments participants al joc es distingiran perquè tindran exposat el cartell de la
campanya.
3. La campanya comença el dia 12 de setembre de 2019 i finalitza el dia 22 d’octubre de 2019.
4. Els establiments participants repartiran targetes als clients per qualsevol compra (fins a
esgotar existències).
5. Aquestes targetes consten de 6 espais on s’ haurà de posar una enganxina per casella.
6. Les enganxines s’aconseguiran cada cop que es faci alguna compra.
7. Totes les targetes participants hauran d’estar emplenades amb nom, telèfon i adreça
electrònica.
8. Les dades de les targetes s’han d’escriure clarament per tal de facilitar la identificació. Si les
dades no s’entenen, Cerdanyola Comerç i Serveis podrà decidir seleccionar una altra
targeta.
9. Es podran emplenar tantes targetes com es desitgin. No hi ha límit de participació.
10. Totes les targetes s’hauran de dipositar a qualsevol de les urnes que es trobaran a les
farmàcies associades a CCS: Farmàcia Valls ,Farmàcia Rivera, Farmàcia Ana Hidalgo,
Farmàcia Selva, Farmàcia Sara Hidalgo Valls.
11. Els titulars dels establiments i familiars de primers grau no podran participar al sorteig. Si
s’extreu com a targeta guanyadora una amb el nom d’un titular o familiar de primer grau, es
declararà nul·la.
12. El dia 24 d’octubre tindrà lloc el sorteig dels premis.
13. Entre totes les targetes participants es sortejaran 5 premis de 500€ cadascun en forma de
vals regal a gastar als establiments associats a Cerdanyola Comerç i Serveis.
14. El mateix dia 24/10/19 es contactarà amb les persones guanyadores. . En cas de no poder
contactar aquell mateix dia, es dona un termini de 48 hores per localitzar-ho, i en el cas que
no sigui possible, la targeta es declararà nul·la i es procedirà a trucar a la persona de la
primera targeta de reserva.
15. Els participants només tindran dret a obtenir un premi en el sorteig, és a dir, si un participant
sortís premiat i es tornés a treure una altra targeta amb les dades del mateix, aquesta última
hauria de ser declarada no vàlida i es tornaria a treure una nova targeta.
16. Les persones guanyadores hauran de presentar-se a a recollir el seu premi a l’acte festiu que
tindrà lloc el proper diumenge 27 d’octubre a les 11h a l’Avinguda Canaletes.
17. És imprescindible presentar-se amb el DNI el dia de la recollida del premi.
18. En cas de no poder estar present el dia del lliurament de premis, podrà venir a recollir-lo una
altra persona amb la deguda autorització per part de la persona guanyadora i havent-ho
comunicat prèviament a CCS.
19. Les persones guanyadores es comprometen a participar en les activitats de promoció que
consideri Cerdanyola Comerç i Serveis (fotografies, entrevistes als mitjans de comunicació,
web, etc.) i cedeixen els seus drets d’imatge per a aquesta campanya a Cerdanyola Comerç i
Serveis.
20. L’acceptació de tots els punts descrits en aquestes bases és indispensable per tal de poder
participar i entrar en el sorteig dels premis de la campanya.
21. La Junta de Cerdanyola Comerç i Serveis resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes
bases.
22. Les bases del joc es poden consultar a tots els establiments participants així com al web
www.cerdanyolacomerciserveis.cat,

