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1.- ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL PLATJA D’ARO I S’AGARÓ
L’organització del sorteig és responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL PLATJA D’ARO I
S’AGARÓ (AdEM) amb domicili ubicat a Castell-Platja d’Aro (Avda. Castell d’Aro, nº 13, escala A, planta EN,
porta 1) i CIF: G-17052473.

2.- Objecte i mecànica del sorteig
L’objecte és sortejar una estada d’hotel en habitació doble amb esmorzar + un menú gastronòmic per a
dues persones + un val regal de 1.000€ a bescanviar en un mínim de 10 boUgues parUcipants a la BoUga al
Carrer, amb un màxim de 100€ a gastar en cada boUga. El sorteig es farà únicament a través de la xarxa
social INSTAGRAM i per parUcipar caldrà complir amb els següents requisits:
-

-

Seguir el perﬁl de l’ADEM a Instagram (empresaris_platjadaro).
Durant els dies de la BoUga al Carrer (11, 12 i 13 de setembre), realitzar una compra a qualsevol de
les boUgues parUcipants a la campanya.
Fer-se un selﬁe davant de qualsevol de les boUgues parUcipants on hagueu comprat, mostrant la
bossa de compra de la BoUga al Carrer, i penjar-la a les vostres stories d’Instagram eUquetant a la
boUga en qüesUó i a l’ADEM, junt amb el hashtag #boKgaalcarrerpda
Sense límit d’stories, com més stories fetes (de diferents boUgues) més possibilitats de guanyar. En
cada boUga on es faci la fotograﬁa s’ha d’haver adquirit algun producte.

Per parUcipar al sorteig és obligatori que les stories es pugin durant els dies que dura la campanya (11, 12 i
13 de setembre), i que es compleixen els requisits anteriorment destacats.
Queden exclosos del sorteig els treballadors i les treballadores d’empreses proveïdores de productes o
serveis de l’enUtat organitzadora, AdEM.

3.- Selecció del guanyador/a
Per determinar el guanyador/a es realitzarà un sorteig entre tots els parUcipants que compleixin amb tots
els requisits mencionats anteriorment.
Un cop ﬁnalitzat el termini de parUcipació, diumenge 13 de setembre a les 23:59h, es durà a terme el
sorteig a través d’un programa aleatori de selecció. L’elecció del guanyador/a es donarà a conèixer a la story
del perﬁl d’Instagram de l’AdEM dilluns 14 de setembre. Es farà un sorteig a l’atzar i aquest serà enregistrat
en un vídeo intern com a prova transparent de l’elecció del guanyador o guanyadora de manera legíUma.
L’AdEM es posarà en contacte amb el guanyador/a del sorteig a través d’un missatge privat a través
d’Instagram.
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4.- Premi
El premi consisteix en una nit d’allotjament a l’Hotel Bulevard en habitació doble amb esmorzar inclòs + un
menú gastronòmic per a dues persones al Restaurant Chiaramar + un val regal de 1.000€ a bescanviar en un
mínim de 10 boUgues parUcipants a la BoUga al Carrer, amb un màxim de 100€ a gastar en cada boUga.
Vàlids ﬁns al 31 de desembre del 2020
5.- Desvinculació respecte a Instagram
Instagram no patrocina, avala ni administra aquesta promoció ni està associada a ella. L’usuari es desvincula
totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a l’Associació d’Empresaris
de Castell Platja d’Aro i s’Agaró (AdEM), i no a Instagram.

6.- Reserves i limitacions
Cada parUcipant podrà parUcipar les vegades que vulgui sempre i quan, cada story, sigui d’una boUga
diferent (diferents compres) i compleixi amb els requisits destacats anteriorment. Les stories s’han de pujar
durant els dies que dura la campanya: 11, 12 i 13 de setembre.

7.- Protecció de dades
Les dades subministrades pels parUcipants seran tractades conﬁdencialment i recopilades en un ﬁtxer el
responsable del qual és l’AdEM.
La ﬁnalitat d'ús de les dades personals serà la gesUó del present SORTEIG així com, en cas que ens doni el
seu consenUment explícit, l'enviament d'informació i publicitat sobre ofertes, promocions i recomanacions
de l’AdEM.
La legiUmació per al tractament de les dades es fonamentarà, per tant, en el consenUment explícit dels/les
parUcipants així com, si escau, l'interès legíUm de l’AdEM. Les bases de dades s’incorporaran en un arxiu de
l’AdEM.
Els/les concursants podran exercir, en qualsevol moment, el seu dret d'accés, supressió i altres previstos per
la normaUva vigent sol·licitant-ho a través del correu electrònic: adem@adem.cat

8.- Acceptació de les bases
La simple parUcipació en el SORTEIG implica l’acceptació de les presents Bases.
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