BASES DE LA CAMPANYA
“JO COMPRO LOCAL”
●

La campanya s’inicia el dia 14 de juliol i finalitza el dia 21 de juliol.

●

Tots els establiments CCS disposaran d’un display i un cartell de la
campanya.

●

Tots els establiments CCS disposaran de xapes* Jo compro local que podràs
aconseguir comprant als mateixos establiments.

●

Per a participar a la campanya hauràs de fer-te una fotografia amb algun
distintiu de la campanya: el display, el cartell o la xapa.

●

Pujar la fotografia a Instagram amb les següents condicions:
○

Seguir el nostre perfil @cerdanyolacomerciserveis

○

Escriure el comentari#JoComproLocal

○

Etiquetar a@cerdanyolacomerc

○

Etiquetar un amic/amiga

●

El perfil ha de ser públic, sinó no podrem veure la fotografia

●

Es pot participar tantes vegades com es vulgui però amb fotografies
diferents.

●

Entre totes les fotografies participants que compleixin els requisits, es
sortejaran 20 premis de 50€ cadascun per a gastar als establiments
associats a Cerdanyola Comerç i Serveis.

●

Només es podrà guanyar un únic premi de 50€ per perfil d’Instagram.

●

El sorteig es farà el dia 22 de juliol mitjançant una plataforma de sorteigs
online.

●

Les persones guanyadores es contactaran per Instagram el mateix dia 22 i
hauran de facilitar les dades de nom i cognoms a l’entitat. El llistat de
guanyadors també es publicarà al web www.cerdanyolacomerciserveis.cat

●

Es comunicarà a les persones guanyadores el lloc, dia i hora on podran
recollir el seu premi.

●

A l’hora de recollir el premi, s’haurà de presentar el DNI.

●

En cas de no poder recollir el premi en l’horari establert, la persona
guanyadora podrà enviar a una altra persona a recollir el premi en el seu
nom. En aquest cas, la persona guanyadora haurà de notificar-ho a l’entitat
dient el nom i el DNI de la persona autoritzada.

●

Els premis seran en format val que serà el mitjà de pagament i aquests vals
se’ls quedaran els establiments.

●

Els premis es podran bescanviar fins el dia 31 d’agost.

●

Els premis en cap cas es podran bescanviar per diners en efectiu.

●

No es tornarà canvi en cas de no gastar el val sencer.

●

Les persones guanyadores accepten la cessió dels drets d’imatge de les
seves fotografies així com la publicació de dades per tal que Cerdanyola
Comerç i Serveis en pugui fer ús de promoció de la campanya als diversos
mitjans de comunicació: xarxes socials, web, premsa local etc...

●

Si la persona guanyadora és menor d’edat, haurà d’anar acompanyat d’un
tutor/a i s’haurà de signar la documentació pels drets d’imatge i difusió de
dades.

●

En aquesta campanya participen els establiments associats a Cerdanyola
Comerç i Serveis.

●

La Junta de Cerdanyola Comerç i Serveis resoldrà qualsevol cas no previst
en aquestes bases

●

Totes les persones participants accepten les bases anteriors.
*Fins a esgotar existències (5000u)

